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INEOr^OLOGM^^.

Alexandre Brann, Professor «la Universidade e Director do Jardim

Botânico de Berlim,era um dos mais illustres membros correspondentes

extrangeirus du Museu IXacional. De seu profundo saber dào-nos elo-

quente testemunho seus trabalhos numerosos, e de seu caracter moral

flca-nos, por não menos eloquente prova, a estima de quantos o tra-

taram de perto.

O illustre correspondente do iMuseu ]\aeional falleccn a 29 de

Harço de 1877, com 72 annos de edadc ; no mesmo quinquénio da

existência, portanto, em que a Botânica do presente século tem per-

dido seus melhoros cultores : lUartius, Brongniart, Freire Alleinão e

tantos outros t

IMiilippe farlatore. Professor de Botânica cm Florença, membro
correspondente também do Museu IXacional, foi, sobre Botânico illustre

que era, o propu|;;na4lor dos congressos internacionaes ilestinados ao

estudo das Plantas. Seus trabalhos abrangeram quasi todos os ramos

da llotanica, da qual foi extremado cultor.

leçamos coin as flores que tanto amou fulgente coroa que lho

perpetue o nome illustre sobre Palermo que lhe foi berço e Florença

que lhe foi tumulo.
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ANTIRRH.EA ARCHJIA Hiibner

PELO

NATURALISTA VIAJANTE DO MUSEU NACIONAL

(1)

-ofH<

As diíTerenças sexuaes da Antirrhcea Archwa produzidas pelos orgcãos odoríferos

dos machos já se acham mencionadas por vários autores. _ Assim Westwood, (2)

considerando a Aritirrhwa como terceira secção do género Hwtera, dislinguio esta

secção pelas azas anteriores do macho dilatadas na margem interna e munidas em baixo

de uma crina. Buíler, (R) tomando a Antirrkm Archtm como typo de um novo

género, Anchiphlehia, indicou entre os caracteres dislinctivos deste género não só

a margem interna convexa e a « plaga pectinatim cirrosa » das azas anteriores,

como também uma diíferença muito notável entre os dous sexos nas nervuras

das azas posteriores « alse venis posticarum prima et secunda subcostalibus ad ori-

gines mari valde approximatis et subparallelis » ; ao me^mo tempo também elu-

cidou e illustrou por uma figura os referidos caracteres. (4)

(1) Ha uraa fiíjura de AníirrhcBa Archcea representando a fêmea na Enoyclopédie d'Hist. Nat. par
le Dr. Chenu. Papillons I, pag. 299, íig. 514.

(2) Westwood, Genera Diurn. Lepidopl. pag. 365, (1S51).

^ (3) BuTLER, Catalogue Satyy-id. Brit, Mus. pag. 106, (1868).

^— (4) BuTLER, Catai. Satyr. PI. V. fig. 3.

8 V. lU — 1
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OU anles círculos de 0'""'002 de diâmetro apenas, o de contornos escuros, que se

aciíam eí^palliados neste logar pela membrana da aza.

Assim como a margem interna ou posterior das azas anteriores, da mesma sorte a

anterior das a/.as posteriores ó quasi recta nas fêmeas (ílg. 3), e sensivelmente

arqueada nos machos (fig. 4). A. superfície superior destas azas é de côr parda, e nella

avistam-so, nos machos, duas maculas que mais se distinguem pela dilTcrcnça do brilho,

do (jue pela côr. A maior (fig. 4, m' ; fig. 7, 8 e 9) rodeia os ângulos formados pela

nervura discocellular superior (des) e pelos doas ramos (6 e 7) da nervura subcostal

proloiigandc-se entre esles dous ramos até onde elles acabam de correr approximados

e parallelos; á base da macula, de forma quadrilatera irregular, é cinzenta escura, o

prolongamento alvacento, e por isso mais visivel. A macula menor (fig. i,m") occupa

o angulo situado entre as duas nervuras internas. Ambas as maculas são abundante-

menie cobertas de escamas espeeiaes que, pela sua opacidade perfeita e falta de estrias

loiígitudinaes, assemelham-se ás escamas odoríferas de muitos outros lepidopteros

;

quanto a Hirma, as da macula menor (fig. 15) não diíTerem muito das escamas ordi-

nárias incubas fig. 13, A) da parte \izinha da aza ; as da macula maior (fig. 16) são

pelo contrario tão estreitas que quasi confundem-se com cabellos ; ellas têm cerca de

0'""",16 de comprimento, as da macula menor 0""'°13 sobre 0'"°^,025 até 3 millimetros

de largura.

Depois do escamadas as azas, as maculas tornam-se muito mais visíveis do que

antes, dillercnçando-se não só por certo grau de opacidade, como lambem pela sua côr

córnea, bastante |)allida na macula menor, mais accentuada na base e assaz escura no

prolongamento da macula maior. Na macula menor ramificam-se diversas Irachéas

delgadas, (jue nascem das duas nervuras e limitam a mesma macula. Na macula maior

as Irachéas attingem um desenvolvimento muito mais consideralvel, e ás vezes verda-

deir.imenle monstruoso, variando muito a este respeito, conforme os diversos indiví-

duos (jue se observam. A maior parte das Irachéas que percorrem esta macula,

costumam apresentar a sua parte bazilar mais ou menos dilatada, e tortuosa, asseme-

Ihando-se a veias varicosas (fig. 8). Em certos iiidividuos (fig. 9) essa dilatação das

Irachéas chega ao ponto de ocujjarem ellas todas a área da macula odorífera, perdendo

ao mesuio tempo as suas ramificações capillares. Descobre este mesmo grau de

varicu-«idado na lig. 7, entre os dous ramos da nervura subcostal, e á es([uerda da

nervura discocellular >wi)('rior, emijuanlo á direita da mesma nervura ha varias formas

intermediarias entre as Irachéas normaes e as excessivamente varicosas e destituídas

de ramos capillares.

A variabilidade das Irachéas eslende-se lambem, ainda que em grau muito menos

considerável, ás nervuras quo percorrem as maculas e das quaes nascem aquellas Ira-

chéas ; os dous ramos (O e 7) da nervura subcostal ou são quasi parallelos (fig. A,

fig. 8), ou convergem (fig. 7, fig. 9), ás vezes quasi tocando-se ; nas fêmeas (lig. 3,

fig. 6) os dous ramos divergem desde o principio. A nervura discocellular superior
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(des) atravessa a macula ou em linha rerUi (fig. 8), ou um pouco curvadii (fig. 9).

Essa variabilidade extraordinária das trachéas da macula odorífera podo servir de

exemplo excellente para elucidar a regra admiravelmente discutida por Dariiin (1)

de que « a parte desenvolvida em alguma espécie, n'um grau ou maneira extraordi-

nária, em comparação com a mesma parte em espécies alliadas, lendo a lornar-se

consideravelmente vaiiavel ». Assim pois a macula cdorifera com as veias e trachéas

profundamente modificadas si não se achar exclusivamenie na Ántirrhwa ArcJum, ao

menos parece limilar-se ás três espécies semelhantes reunidas por Buíler no género

Anchiphlebia.

Outro ponto notável é a separação em duas partes do órgão odorifero, parecendo

ser reservada ás azas posteriores a producção, e ás anteriores a emissão ou exhalação

do cheiro que deve seduzir as fêmeas amorosas. Quanto á macula opaca das azas

anteriores, parece ser um órgão odorifero rudimentario, ficando por ora indeciso, si

se acha em via de progresso ou de regresso, si mais tarde deve aperfeiçoa r-se ou

desapparecer.

Comparando-se os órgãos odoríferos da AntirrJuea Ardma com os de EpicaUa

Acontius, que ha pouco descrevi, encontra-se uma conformidade quasi completa

entre as suas partes componentes. Em ambas as espécies, aquellas margens das azas

que mutuamente se cobrem, são consideravelmente dilatadas e arqueadas no sexo

masculino ; em ambas, a superfície inferior das azas anteriores é munida de uma crina

de cabellos compridos inseridos ao longo da nervura interna, e cobrindo uma macula

odorífera bem desenvolvida na EpicaUa Acontius, rudimentaria na AntirrJuea ArcJuva.

Opposta á crina, conta em ambas as espécies na superficie superior das azas inferiores

uma macula odorífera, cuja parte central occupa o angulo situado entre os dous ramos

da nervura subcostal, esteudendo-se d'ahi ás Ires cellulas lin)ítantes da aza. Ora tudo

isso seria muito simples e explicar-se-hta facilmente si as duas espécies pertencessem

ao mesmo género ou a géneros alliados, si todos aquelles caracteres com que concordam

os seus órgãos odoríferos, podessem ser derivados de progenitores communs. Longe

disso, porém, ellas são de duas sub-familias muito diíTerentes, a Antirrhcea iiertencendo

ás Satyrideas e a EpicaUa ásNymphalideas, e até muitos dos parentes os mais próximos

de uma e outra espécie são destituídos de semelhantes órgãos ; faltam, v. g. comple-

tamente na EpicaUa NumiUa. Assim, pois, não pode haver duvida de que os órgãos

odoríferos se tenham desenvolvido independentes um do outro nas duas espécies, e

que tudo quanto elles têm de commum é unicamente devido á circumslancia de se

terem elles accommodado á mesma funcção. Os dous órgãos não são pois « homólogos »

e sim simplesmente « análogos », e constituem um exemplo dos mais notáveis de

« convergência » como modernamente se tem chamado a semelhança que não resulta

(1) Darwin, Origin. of Species. 4« edição, pag. 177,
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de lierauea, e sim provcMii da adaijtação a circumslancias ideulicas. Não conheço outro

caso que prove tão clara e irrefragavelmeule e com tanta força atteste a verdade de

uma Ihese que nunca se devia perder do vista em estudos morphologicos. E' a

seguinte ; Si em duas espécies certos órgãos que servem á mesma funcção, se adiarem

no mesmo logar, e se compozerem das mesmas partes occupando a mesma posição

relativa, e exliibindo formas semelhantes, tudo isso por si só ainda não constitue prova

suílicienle de serem aquelles órgãos homólogos,—nem siquer no caso de pertencerem

as duas espécies á mesma familia.

-^4-r-

Explicação <ias figairas da estaixii>a I

As figuras todas se referem á Aniirrhwa Archcva Hiibner; as figuras 1' até a 4*

são de tamanho natural, as 5% G" e 7' augmentadas 3 vezes, as 8" e 9' 15 vezes, e o

resto 180 vezes.

Fig. 1.—Aza anterior escamada da fêmea. Note-se nesta (igura e na seguinte

que, além das nervuras bem desenvolvidas, ainda se avistam dislinctamente na cellula

discoidal os vesiigios da nervura discoidal dividida em dois ramos, como do ramo

posterior da nervura subcostal.

Fig. 2.—Aza anterior escamada do macho ; /, inserção da crina dilatada na

base ; m, macula opaca.

Fig. 3.—Aza |)Osterior escamada da fêmea.

Fig. A.—Dita do macho ; ni , macula odorífera maior, coberla pela crina da aza

anterior ; w", dita menor escondida entre a aza e o abdómen da borbolela.

Fig. 5.—Crina da superlicic inferior das azas anteriores do macho. Na figura

publicada por Butler (Gatai. Salyrid. Br. M. PI. V. fig. 3) os cabcUos parecem ser

fixados pela sua extremidade anterior c volvidos para traz. Seria diíTerença especifica?

E* muito mais provável que seja antes erro.

Fig. G e 7.—Parte das azas posteriores mostrando a diíTerença que ha nas ner-

vuras entre o sexo feminino (fig. G) e o masculino (fig. 7) ; 5, nervura discoidal ; G,
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ramo segundo; 7, primeiro ramo dii nervura subcostal ; 8, nervura costal; des, ner-

vura disoocellular superior; pc, nervura precostal.

Figí. 8 e 9.—Macula odorífera maior do macho, escamada, de dous differentes

indivíduos, para mostrar a grande variabilidade das Iracliéas que se ramificam na

mesma macula. Para não complirar a figura, deixou-se de indicar as inserções das

escamas.

Fig. 10.—Escamas ordinárias da superfície inferior das azas anteriores. A,

incubas. B, sucubas.

Fig. lie 12.—Escamas da área coberta pela crina.

Fig. 13 e 14.—Escamas ordinárias da supeificie superior das azas posteriores,

sendo fig. 13 do angulo situado entre as duas nervuras internas ; e fig. 14 do inter-

vallo entre a nervura discoidal e o segando ramo da subcostal. A, escamas incubas, B,

escamas súcubas.

Fig. 15.—Escamas da macula odorífera menor.

Fig. 16.—Escamas da maior.
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SOBRE

ALGUMAS LOCALIDADES DA PROVÍNCIA DE MINAS GERAES

PELOS

Alumnos engenheiros da Eschola de Minas de Ouro Preto (
^

)

^i^í^

PREFACIO

Depois dos trabalhos de d'Eschwege e de Sellow, os qiiaes datam do começo deste

século, nenhum estudo sério foi ainda publicado sobre a geologia e a mineralogia

do Brasil,

O iilustre Hartt, tão cedo arrebatado á sciencia, e cuja morte deploram todos

os homens instruídos, empreheiídêra a carta geológica do paiz, appellando para o

concurso de todos aquelles cujos conhecimentos technicos podiam ajudal-o a levar ao

cabo tamanha e tão útil tarefa.

Situada em meio da mais interessante região do mundo, sob o ponto de vista

(1) As investigações que deram corpo ás duas memorias exaradas neste fascículo de nossos
Archivos não são somente os primeiros fructos dos dous jovens engenheiros brasileiros, que se acabam
de estrear em sua nova investidura profissional pelo estudo da constructura tão intrincada mais
ao mesmo tempo tão inleressnnte dos terrenos metalliferos da província de Minas Geraes ; ellas

representam lambem as primícias da nova Eschola de Minas de Ouro Preto, primícias que, por
fallecer áquella nascente e auspiciosa instituição um órgão próprio, não lhe foi dado por si mesma
trazer ao lume da publicidade. Coube, ainda bem, ao Museu Nacional, o actual paranympho dos
que no Brasil lera a peito a missão sacrosanta da sciencia, o prazer de chamar para si este encargo,
e tomando-o espontânea e pressurosamente aos hombros, fel-o com tanto maior desvanecimento
quanto se lhe afigurou duplamente útil semelhante acolhimento; útil, no presente, pela acção
em si própria desde já tão proficua aos dons novos engenheiros de minas; útil, no futuro, pela signi-

ficação de que a qualquer trabalho original e de real valia, embora procedente, como estes, de
proflssionaes estranhos ao Museu Nacional não lhe cerrará elíe as paginas de seus A)-chivos,sinã.o

que de boa mente, como a irmãos, lh'as franqueará.

Nota da kedacçào.

V. m — 2
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mineralógico, no seio de um verdadeiro museu, não era dado, á Eschola de Minas

de Ouro Prelo coiiservar-se indilTerente áquelle convite.

Assim, desde o principio, csforcei-me por dirigir-me os estudos dos meus discí-

pulos de modo (juc os trabalhos particulares podessem servir para semelhante em-

prehendimenlo. Indiquei ao estudo de cada um dos alumnos do segundo anuo um

delerniinado ponío da província de Minas Geraes, de sorte que lhes fosse dado imme-

diatamcnte applicar os melhodos do meu ensino, os quaes nada mais nada menos

são que os dos meus mestres Delosse e des Gloizeaux.

Não obstante achaiem-se onerados, na Eschola, de consideráveis occupaçOcs con-

seguiram todavia os Srs. Corroa da Costa e Leandro Dupré Júnior, durante o 2"

anno do curso, utilisando as excursões dos domingos e dias santificados, terminar

uma pequena parte dos trabalhos que lhes haviam sido designados, parte a que ora

dão publicidade nos Archivos do Museu Nacional.

Certan.ente não são perfeitas as producções com que se estréam aquelles jovens

engenheiros, mas taes quaes são ellas, julgo-as dignas da attenção de quantos se inte-

ressam pela prosperidade do Brasil, e acreditam conimigo que na exploração das

riquezas mineraes, tão prodigalisadas pela natureza á província de Minas, poderão

oílerecer-se ao paiz novos recursos, que lhe permitiam realisar os grandes commetti-

nientos emprehendidos.

O trabalho dos Srs. Dupró e Corroa da Costa abrange uma limitadíssima região; é

pouco extenso, mas ambos compenetraram-se da verdade da máxima : « pouco e bom

vale muito.

»

Agradeço muito particularmente ao Sr. Director Geral do Museu Nacional a

fineza de haver prestado espontâneo agasalho a estes trabalhos de dous alumnos da

Eschola de Minas de Ouro Preto, dando assim uma nova prova do vivo interesse que

tem sabido tomar pelo desenvolvimento das investigações scientificas no Brasil.

Rio de Janeiro, em 2 de Julho do 1878.

H, Gorceix

Director da Escola de Minas de Ouro Prelo.



ESTUDO
poloiico e iniueraloiico t região E. de Onro-Preto. comurelieiKlifla entre apella ciSaJe,

a poYoação do Taparal e o rio do Carmo

PELO ALUMNO ENGENHEIRO DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO

—»l^

I. OROGRAPmA.— Esta região faz parte do grande corpo do Itacolomy, ponto

culminante do nó do systema orographico da província de 31inas Geraes. Temos

a serra ao norte de Ouro-Preto por cuja encosta é aberta a eslrada de rodagem

que vae de Ouro-Prelo á Marianna, servindo também de divisa natural das aguas

dos rios Doce e das Velhas. Pertence á serra do Espinhaço, e a linha anti-

clinal d'este região é dirigida E. O, parallelamente a uma das direcções de

sublevações conhecidas no Brasil, parecendo pertencer á épocha terciária.

II. Hydrographia.—As nascentes dos Rios Doce e das Velhas existem n'esta

serra; o primeiro nasce > 0. da cidade, no logar denominado Velloso e em suas

immediações ; tem o nome de rio Funil, tomando na estrada de Marianna o de rio

do Carmo.

O segundo nasce na vertente norte, no morro de S. Sebastião e tem o

nome de rio das Velhas até encontrar-se com o S. Francisco.

III. Falhas.— Ha neste corpo de alcantis uma uma grande falha dirigida de E.

para O ; sua formação deu logar á abertura do leito do rio Carmo.

Tendo havido uma fractura nas camadas, deu-se em seguida, um desloca-

mento de uma das parles, resultando, portanto, a falha que facilmente se observa.
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Verificamos este phenomeuo n'um corte feito no Taquaral por uni plano perpendicular

á direcção da linha anliclinal e passando pelo alto do Ilacolomy. Fig. 1. (Est. II.)

Aualysando esta figura, vemos que a inclinação das camadas em A sendo

de 20° e em B de 25°, mais ou menos, póde-se perfeitamente admittir que as

camadas em A escorregassem ao longo da parede de fractura em B, deixando

uma passagem livre as aguas do rio Carmo.

IV. Disposição das Rochas.—Observam-se n'este logar principalmente as

camadas de quartzito lalcoso, vulgarmente conhecido com o nome de « pedra

de lages. »

Subindo a montanha, e em direcção á estrada, existem camadas de quartzito

arenoso dirigidas a N. 30°. E, inclinadas de 25° sobre o horizonte o immergindo

para N.

Toda esta região, a partir das Lages, participou do grande abalo no

momento da fractura da porção visinha.

Parece-nie que, em razão d'esse abalo, abriram-se fendas na rocha, as quaes

foram cheias mais tarde pelas aguas carregadas de silica, que se depositando trans-

formou-se em quartzo hyulino, phenumeno este que se pôde observar ainda hoje em

alguns togares. Creio que os veieiros auríferos de quartzo, de que tratarei adiante,

são contemporâneos da revolução que separou a grande moUe do Itacolomy

em duas porções bem distinctas.

O parallelismo d'esses veieiros é uma prova de sua formação simultânea ; sua

direcção perpendicular á falha 6 ainda outra prova da contemporaneidade dos

phenomenos que produziram estes accidentes geológicos, admittindo a opinião de

Elie de Beaumont, que considera duas linhas de fractura como contemporâneas

quando as direcções destas linhas são parellelas ou perpendiculares.

As rochas superpõem-se da maneira seguinte :
1° Talco phylladiformo -,

2° quartzito talcoso ; este acha-se coniprehendido cm duas camadas de phyl-

lade ; a camada superior ó que os separa dos terceiros Itabirilos compactos e algumas

vezes friáveis, vulgarmente conhecidos com o nome de jacutinga ;
4° canga

Fig. 2, (E^^t. II.)

V. Vkieiros de quartzo.—Na pedreira das Lages, encoutra-se um certo

numero de veieiros de (juarlzo de não pequena importância sob o aspecto mine-

ralógico.

O veieiro representado na Fig. 4 (A), Est. II, immergc para O. inclinmdo-se de

20° sobre o horizonie com uma potencia de l'°,70 e uma espessura de 0,50, á 0,80.

Encontrei n'elle grande quantidade de pyriles ordinárias. Em alguns logares o

ouro é visível e cravado no quartzo, como se pôde vêr pelas amostras que colloccionei.

Este veieiro atravessa as camadas de quartzito talcoso impregnando de pyrites

toda a porção da rocha em contado.
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A' distancia do 20'", mais ou menos, ha um segundo voieiro que faz com a linha

N.S. um angulo de 30", diiigindo-se de S.O para N.E. Tem uma potencia de 2™,

e l^^j^O de espessura. D'entre as diversas ramificações que tem este veieiro, a mais

impbrtante dirige-se para E., com uma espessura de O^SO e segue direcção

parallela logo que deixa o troco de onde parte. Fig. k, (Est. III.)

Ha outras pequenas ramifirações que se acham indicadas na figura.

O veieiro está completamente impregnado de pyj'ites arsenicaes. A 10™, mais ou

menos, ha um terceiro veieiro nas mesmas condições que o segundo e a este parallelo.

Neste terceiro veieiro enconlra-se grande quantidade de pyrites arsenifaes e

agulhas de turmalina. Elle têm â"" de potencia e 3°" de espessura : ha uma ramificação

de (y^,\0 que pouco acima continua parallelarnente.

Encoutrani-se além destes veieiros alguns outros de muito pequena importância. Os

trabalhos antigos que existem n'esta parle e que actualmente se acham bastante desor-

ganisados pela extracção de pedras de alvenaria, mostram que esta região, como

todos os terrenos ao redor de Ouro Preto e até por baixo das casas daquella cidade,

foram explorados como auríferos.

Parece-me, que, como terei mais tarde de dizer, foi a rocha que, se tendo até uma

certa distancia do veieiro de quartzo impregnado de ouro, deu logar a tantas explorações

para extracção do precioso metal. Em geral, n'este ponto como nos outros, os trabalhos

faziam-se a talho aberto, tendo sido deste modo lavada a quasi totalidade dos ilabiritos;

esta rocha friável, sendo arrastada pelas aguas, formava o cascalho que ainda hoje ó

demais, lavado pela decima vez, por muitos faiscadores do rio Carmo. Em todo o caso o

ouro me parece muito irregularmente espalhado nesta parte ; em algumas amostras elle é

visivel, parecendo ellas por conseguinte muito ricas, e o são eífectivamente, porque si

as submettermos a ensaio acharemos grandes resultados ; mas não nos devemos illudir,

e neste particular chamarei a attenção sobre um facto que já a minha breve experiência

me dá por verdadeiro ; é que para ter idéa exacta da riqueza de uma jazida é

necessário tomar muitas amostras em pontos diíTerentes. Esta operação sempre

delicada, torna-se, quando se trata da maior parte dos veieiros auríferos da pro-

víncia de Minas Geraes, e ainda como me consta, da do Rio Grande do Sul, uma

seria diííiculdade, salvo n'aquelles formados na maior parte de pyrites, como no

Morro-Velho e Pary, em que o ouro se acha n'uma região determinada, disseminado

até certo ponto d'um modo bastante regular.

Este facto, como muitas outras particularidades, acha sua explicação na

hypolhese com a qual o professor H. Gorceix, explica a formação destes veieiros.

(1* Analyse feita sobre amostras tomadas na pedreira das Lages, no meio das

pedras arrancadas para o calçamento das ruas da cidade, perto do veieiro de

quartzo)

.

Quartzito talcoso, passando perto dos veieiros, á quartzito compacto, com

pyrites de ferro crystallisado em octaédro. Pyrites arsenicaes, raras.



14 ARCniVOS DO MUSEU NACIONAL

1, kil. de minério deu apenas vesligios de ouro.

(2* Analyse sobre as mesmas amostras lendo sido tomadas 300 gr. de minério

do mesmo logar)

.

Peso do botão obtido por cupellação : 0,000,7.

Proporção de prata do lilhargyrio : 0,000,12.

Ouro por tonellada do minério : 1, gr. 9.

Mina dos caldkíiiões.—Explorado no século passado é este um dos veleiros

importantes da região do quartzo, o qual é ahi misturado com grandes agulhas de

turmalina preta e pyrites arsenicaes, que abundam sobretudo no quarlzito em

contacto com o veleiro.

Os Itablrltos IlHii uma inclinação de 25", erguendo-se para N. E. e sendo

cortados pelo veleiro que se inclina a N. 10° E. com uma potencia media de 2.

A Fig. 5, (Est. Ill) representa um córle feito pela galeria dos antigos exploradores.

Nos pontos em que o vcielro encontra os llabirilos apparece o ouro em

pequenas fendas. Mas estas na verdade, muito ricas, não constituem mais

do que umadiníinuta porçãodo corpo total do veleiro que deve ser derrocado para uma

exploração cujo teor médio é em geral inferior ao que se poderia deduzir da analyse

seguinte

:

Ensaio feito sobre 50 gr. de minério.

Peso do botão obtido por cupellação: 0,004.

Proporção de prata do lilhargyrio : 0,0012.

Ouro por tonellada de minério : 28 gr,

Mas, considerando quo os ilabirltos são aqui multo facilmente exploráveis por

melo d'agua, pôde ser que o emprego de um dos processos usados na Califórnia

seja vantajoso.

O anno passado emprehendi um pequeno trabalho n'essa mina, o qual não

deu resultado algum, em razão dos poucos recursos de uma associação que organisel,

c do pouco tempo de que despunha fora dos trabalhos escolares.

Tentei o emprego da amalgamação directa, porém precisava de uma grande

quiinlid.idc d'iigiia para a hiv.igem do cascalho, e só com despezas que não podia

fazer, seria possível obler esta agua ; demais, o emprego das canoas aonde a

amalgamação se faz directamente, necessita da solução de um problema que a expe-

riência umicamente pôde trazer
;
porquanto, sendo a densidade do ferro oliglslo

bastante elevada (5, 24), é diíllcil determinar a inclinação que se deve dar ás

canoas para que o oliglslo nfio >e deposito, impedindo assim o contado do ouro

com o mercúrio.

Saragoça.—Esta mina tem sido consliuilemenle explorada. A parle mais

Imporlimte da jnzida 6 ropre^enlada por um veleiro de quartzo com diversas

ramificações: Fig. G, (Est. JII.)
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O trooco principal forma com a liiilia N. S. um angulo de -45', iuclinando-se de

10'^ sobre o horizonte do lado O.

- Uma das ramificações ; C. que parte a 100'" mais ou menos acima da estrada, ó

explorada por um dos proprietários ; o mineiro ó socado n'um pequeno engeniio do

três mãos que se acha ao lado.

Ha um outro ramo que vao atravessar o veleiro B. Grelo que ainda B ó tributário

do grande tronco A.

As pyrites arsenicaes que ahi se encontram no quartzo e no quartzito, em contacto,

formam a ganga do mineiro.

Muitas vezes o ouro, invisível nas pyrites, torna-se visível quando estas acham-se

decompostas.

Resultado de uma analyse que fiz sobre esse minério :

Ensaio sobre 100 grammas.

Peso do botão obtido por cupellação 0,0039

Proporção de prata do lilhargyrio . . . . . 0,0011.5

Ouro por tonellada de minério 27 gr., 5

Este veleiro é um bom exemplo da correlação que existe entre os diííerentes mi-

neraes que se encontram na província de Minas Geraes.

Segundo a Iheoria do Sr. professor Gorceix, houve duas epochas no enchimento

destes veleiros 1^ a da produção da fenda, abrindo-se até a superficie e encheiído-se de

quartzo aurífero ;
2* a do apparecimento de pyrites auríferas de diversas naturezas,

porém que não penetraram até aos itablritos. Gomo a rocha era compacta, a abertura

ficou livre, sendo cheias depois peias matérias que constituem os veleiros.

As enormes excavações que existem na mina do Saragoça provam, de mais, que,

até uma certa distancia do veleiro, a rocha foi impregana de ouro.

Os itablritos foram completamente derrocados e lavados pelos antigos mineiros.

Um corte franco marca nos itablritos e nos quarlzitOí talcosos o limite até o qual

devia ser aprovavel a exploração da rocha impregnada.

A impregnação é ajudada pelas ramificações dos veleiros que se dirigem em di-

versos sentidos e que, si fossem em maior numero, constituiriam um verdadeiro

stockícerk, e essa massa aurífera poderia apenas distingulr-se da rocha em que está

incluída.

E' isto o que acontece em ponto pequeno nas minas da Tapera, em S. Bartholomeu.

Devo notar, como particularidade curiosa, a presença das turmallnas na mina do

Saragoça, caracterisando as formações auríferas desta região.

Ainda as encontramos em masso no veleiro — camada da Passagem e em todos os

outros da região de António Pereira, aonde apparece a variedade ^< Kubelllta. »

Segundo uma opinião de nosso mestre o professor Gorceix, essas turmalinas, de-

compondo-se no seio da terra, produzem a curiosa formação aurífera conhecida com o

nome de Bugres.
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Resumindo este pequeno trabalho concluo :

1° Que as minas auríferas de Ouro Prelo estão em relação intima com uma falha

dirigida de E. a O. e á cuja producção devem seu apparecimento
;

2" Que estas formações estão sempre em relação com os veieiros de quartzo hyalino,

com pyrites ordinárias, arsenicaes e com turmalinas
;

3° Que a exploração dos veieires de quartzo ó muito precária e duvidosa
;

A° Que estas explorações são vantajosas unicamente quando a rocha é impregnada

de ouro aló uma certa distancia dos veieiros do quartzo
;

5° Que o ouro é distribuído muito irregularmenle nos veieiros

;

6" Que os trabalhos aniigos não esgotaram a riqueza desta região e que, segundo

me parece, adoptando-se um melhodo de exploração californiana, com emprego de

amalgamação directa, poderia ainda haver probabilidade de feliz resultado.

Porém tal exploração só será possível si se empregar grande capital, si houver a

iniciação de trabalhos dirigidos por uma única idéa, como sabemos ser practicado no

Ilartz, em Freyberg e na Califórnia, nas explorações auríferas.

Lma mina só por si nunca poderia pagar as despezas de uma destas obras gigan-

tescas que assegurassem o escoamento das aguas e a extracção do minério.

Semelhante trabalho só deveria ser omprehendido si se de>tinasse ao serviço de

um numero considerável de explorações que fizessem as despezas em commum.

Muitos togares, aonde é bem certo existir ainda ouro em quantidade nolavel,

estão no mesmo caso, e só o espirito de associação que com tão grande diíTiculdade

começa a entrar em nossa vida industrial, poderá salvar da morte as minerações de

ouro na província de Minas Geraes.

Escola de Minas de Ouro Preto, 11 de Fevereiro de 1878.

-«^#*-



ESTUI^O
£eolo£íco la região ie S. Bartliolomen e ia mina t onro t Tapera perto k Onro-Preto,

PELO ALUMNO ENGENHEIRO DA ESGHOLA DE MINAS DE OURO-PRETO

IjXJIZ A-IDOILÍ^HIO COIil^EA. 3DA. OOSTA.

-f^-

A mina de ouro da Tapera, antigamente explorada e ha muitos annos abando-

nada, foi de novo reconliecida pelos meus collegas Francisco de Paula Oliveira

e Leandro Dupié Júnior. E4á silu;ida na freguezia de S. Barlholomeu, cuja povoa-

ção acha-se duas léguas a NO. de Ouro-Prelo.

Orogrâphia e HYDROGRAPHiA. — A jazída aurífera dista meia légua d'essa

povoação, sobre as ultimas vertentes da serra do Gapanema, que o rio das Velhas

separa da da Cachoeira.

A situação desta região, sob o aspeí^to orographico e geológico é das mais in-

teressantes. Ouro-Prelo, a antiga Viila-Rica, como jà o fez notar o meu cullega

L. Dupré Júnior, occupa o ponlo de juncção das grandes serras que dividem as

aguas da província de Minas e as próprias bacias mais importantes de E. e PsE. do

Brasil.

Parece que n'esta, região em uma pequena extensão de terreno, tem-se con-

centrado uma parte das forças orogenicas que, actuando no resto do Império sobro

immensas superflcies, produziram as ondulações existentes em quasi todo o paiz,

sem apresentar, comtudo, as serras enormes produzidas por essas mesmas forças

quando a sua acção limita-se a um pequeno espaço.

V. m — 3
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Para corroborar esla descripçãu iiodenios apresentar a serie seguiiile de picos elevados

existentes uos arredores de Ouro-Prcto

:

Pico do Itacoluniy ITõfi" :

Carapuça da seira do Caraça 1955".

Pico da Itabira Campo 1520".

Alto de D. Vicencia 1260"\

Não e pois para admirar que Villa-Rica seja também o ponlo em que se con-

centraram as emanações mctaUifcras, cuja relação com as forças orogeuicas é das mais

intimas.

E tanto assim é que de D. á E. (Est. IV) encontramos a falha do rio do Carmo,

que seria mais próprio chamar falha do Itacolomy, cujo estudo na parte que ronfina

cem esta cidade foi feito pelo meu collega L. Dupré Júnior. N'essa falha balisada por

veleiros auríferos que se tocam, é que e>tão situadas as minas do Pelúcia, das Lages,

Caldeirões, Saragoça, Passagem, Murro de Santa Anna, de Camargos, do Barão de

Itabira, e, um pouco mais ao norte, as jazidas tão interessantes de António Pereira

que parecem ser o princij)io do apparelho metallifero do Itacolomy.

O Noroeste da região de Villa-Rica não lhe é inleiior em riquezas, pois que

mal se ha transposto a linha de separação das aguas do rio do Carmo (nascentes do

rio Doce) e descido do valle do rio das Velhas (cujas cabeceiras são separadas das

do primeiro por uma linha muito delgada que se percone indo Ouro-Pieto a An-

tónio Pereira), encontra-se a falha enorme do lio das Velhas.

Esta falha ó como a primeira, marcada por numerosos veleiros e camadas au-

ríferas, entre outras as de S. Barlholomeu, Morro de S. Vicente, Moiro-Velho,

Cuiabá, Taquaril e Capão,

A mina da Tapór.» é a primeira deste grupo, e a sua situação mais próxima do

ponto em que as forças orogenicas actuaram com mais energia não é razão para desa-

nimar os trabalhos mclallurgicos n'esta jazida.

Como já dissemos, a mina está situada sobre as ultimas vertentes da serra do

Capanema, de que é ramificação a do Caraça.

A linha culminante d'esta serra tem a direcção N. E— S. 0. O aspecto do

seu conjunclo é o de uma enorme e escura penedia que se distingue facilmente ao longe,

e que deveria ter servido de fanal aos primeiros seitanejos a quem arrastava a

cobiça de tantas jazidas auríferas cujas riquezas poderiam ser hoje exploradas com van-

tagem, si não ignorássemos a .situação de muitas delias.

Esta immensa penedia, como o Itacolomy, forma um annel disliiicto da serra do

Espinhaço com a (piai veai juular-se por uma linha (pie sahe da mesma serra do

Capanema, entre S. Barlholomeu e António Pereira.

Essa linha forma um meio circulo que abrange os terrenos onde nascem as fontes que,

descendo de S. Sebastião, constituem reunidas as primeiras aguas do rio das Velhas.
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Do S. liarlholomeii a Sanlo António do Ilio-acima os declives da serra do Capa-

nenia são muito rápidos e mal permittem nlgiimas trilhas por ondo se sobe á parle

superior da montaníia.

As fracturas succossivas das rochas sol)ro as quaes as forças orogonicas tôm

actuado quatro vezes successivamontc, dcscnluun espécies de andares análogos aos

que apresenlariam as ribas de uni mar a que sublevações reiteradas houvessem

obrigado a occupar diíTerentes niveis.

E' presumivel que essa successão de andares indique uma certa ordem entre os

diílerenlcs horizontes metailiferos, tendente a facilitar os estudos geológicos d'esta

região.

O lado esquerdo do rio das Velhas é formado pelas ultimas ondulações da serra

da Cachoeira, menos interessante sob o ponto de vista metallurgico.

GEOLOGIA DA REGIÃO DE S. BARTHOLOMEU

O estudo geológico d'esta região é o mais interessante de quantos se podem fazer

em toda a provincia de Minas, porque permittem observar em pequeno espaço a

disposição de todas as rochas que constituem os terrenos desta provincia.

Começando pela base, veremos no leito do rio das Velhas apparecerem os gneiss

granitoides, ricos em feldspalho e mica branca, rochas estas que constituem a base de

todos os terrenos de Minas Geraes.

Estes gneiss apresenlão-se nas margens do rio das Velhas, perto do caminho que

conduz á fazenda do Guerra, immergem neste ponto para E. e depois de passarem por

baixo da serra do Capanema tornam a apparecer nas visinhanças de S. Caetano, In-

feccionado, Agua quente, Fonseca, tomando uma certa importância nas margens do

Piracicaba, desde S. Miguel até Monlevade. Do lado de O. ao conlrario sublevam-se,

apparecemno arraial de Casa Branca emais perto de Ouro Preto, no Pombal, continuando

depois a mostrarem-se, de distancia em distancia, na estrada que conduz á Sabará, até

desapparecerem de novo. Estes gneiss granitoides são notáveis pelos seus veleiros de

quartzo com turmalinas pretas, que apre-entam perto de Casa Bianca. Certos indicies nos

fazem crer que si os minérios de estanho existem n'esta região, como consta, é n'esta

rocha que poderão elles com mais probabilidade ser encontrados.

Sobre esse facto já o professor Gorcei\ chamou a nossa attenção por

occasião de tratar do apparelho metallifero do Brasil.

A estas rochas gneissicas succedem os quartzitos micaceos que ainda se encon-

tram no leito do rio das Velhas ; mas estas rochas que em alguns pontos chegam a

adquirir alguma important ia tôm geralmente fraca potencia, accrescendo ser a mica

muito rapidamente substituída pelo talco, e passando portanto essas rochas a foima-

ções talcosas, que constituem a segunda grande classe dos terrenos de Minas. Na base
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d'esla segunda rlasse existe um talcilo foriDado de escamas de talião, passando algumas

vezes a uma rocha argilosa vermelha com que se mostram de permeio alguns veieiros

de quartzo hyalino estéril.

Na opinião do professor Gorceix ó esta formação a que constituo o talcito inferior

que en^ojitramos cm qnasi toda a estrada de Barbacena a Ouro Branco.

Quando ao talco se une o quartzo, a rocha passa a quartzito talcoso de que ó

uma variedade o itacolomito.

A estrada que conduz de S. Barlholomeu á mina da Tapera permitte seguir

essa transformação ; e si o talcito e oquartzilo talcoso são rochas mintralogicamente bem

distincias, quanto ao seu caracter geológico, não ha duvida sobre pertencerem ambas

á mesma épocha.

A con-i>lentia dos lalritos quartzosos é a principio fraca, mas vae augmen-

tando d medida que cresre a proporção do quartzo, lranslbrmando>se finalmente

á mesma em quartzitos compactos.

A parte supcMior d'csles quartzitos tem um grande desenvolvimento na serra

do Caj)anema, como se pôde observar a E. de António Pereira e do lado de

Santo António do Rio-acima, ao norte, onde tomam um aspecto fragmentário, e

por vezes arenoso.

Em certos pontos e na parte superior d'estes quartzitos existem talcoschistos

dispostos em fulhas (vulgo piçarra) que na região de Ouro-Preto separam os

quartzitos dos ilabiritos. Estas são as rochas que constituem o andar médio dos

terrenos de Minas.

Occiípando o andar superior, existem rochas, mal representadas na parte

da freguezia de S. Barlhulomeu a que me refiro, salvo si considerarmos como

pertencentes a esta classe os qiiaitzitos, semelhantes a grés, da região superior

da serra do Caraça e principalmente as rochas que formam a orla de montanhas

que circundam o coUogio dos Lazaristas.

Representando este andar encontramos a E de Ouro-Preto os Ifabiritos friá-

veis (vulgo: jacutinga) e os Itabiritos compactos (vulgo; pedras de ferro).

Nas partes em que as dv-nud.ições naturaes ou artificiaes não os fizeram

desapparecer, é fácil notar a superposição dos itabiritos aos talcoschistos.

A Oeste (estrada de Sabará, Boa-Visla e Tripui), aos itabiritos acham-se

associadas rochas schistosas, phylladianas e arenaceas, que tomam uma extensão

enorme na planície d.i Boa-Vista, onde estão cobertas pelos Ilabiritos, cujas

camadas alravessam muitas vezes e4as formações.

Encontramos ainda laes rof-has desde Passagem ató António Pereira, e

d'esta ullima localidade até o llacolomy de Marianna, Sumidouro e Camargos,

onde se tornam imporlantes por cunterem jazidas auríferas das mais curiosas e de

que são exemplos os \eieiros dos Bugres, do Torqualo, do Barão de Itabira, etc.

Como pertencentes ao ultimo andar encontramos em S. Bartholomeu, perto
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da fabrica de forro do Sr. Macliadj, algumas camadjs de Ilabiiitos compacto

e friáveis.

Eites Uabiritos tomam maior importância ao apro\imarmo-nos da serra do

Capaiiema e do morro de S. Vicente, onde em certos logares, como por

exemplo na Bocaina do C ipanoma, tôai-se feito algumas po-qiiizas de ouio.

Em alguns silios estas rochas lôm d.ido origem a um conglomerato

ferruginoso, vulgarmente chamado canga cuja eda'do quaternária fui perfeitamente

determinada em um estudo do professor G^rceix. sobie a biicia do Fonseca.

Este conglomerato mo é muito commum na rogião bmhada pelo riu das

Velhas, ao passo que tem um desenvolvimento considerável na região do

Rio-Doce.

Além das rochas mencionadas, existem em S. Barthalomcu, atravessando

os tal itos e os quartzitos, varias camadas de diorito compacto.

Esta rocha apresenta-se em penhascos disseminados sem ordem pelas ver-

tentes mas é fa il reconhecer o logar d'onde furam derrocados e rolados, logar,

esse pouco distante da mina da Tapera.

Encontramos ainda a mesma rocha perto do Pombal e mais adiante no caminho

que do morro de S. Vicente, vae ter á Cova d'Onça.

Uma carta exacta que indicasse os puntos em que appnrece esta rochas

de que já conhecemos quantidade considaravel, seria muito útil e talvez que

desse alguns esclarecimentos sobre os phenomenos metamorphicos e até sobre as

sublevações que têm modificado esta parte dos terrenos de Minas.

Destes dioritos, alguns são compactos, ricos em quartzo e apresentam enormes

cryslaes de feldspatho que julgamos ser oligoclasea, como se pode observar no

diorito da Cova d'Onça ; estes dioritos tem o caracter das rochas eruptivas.

Outros são intercalados em camadas nos gneiss ou nos talcitos, e mostram

uma tal ou qual estratificação ; os crystaes de feldspatho e de amphibule são

dispostos em linhas parallelas com os elementos do gneiss em que se tran.Nfurmam

muitas vezes por graus in-ensiveis.

Tendo de tratar da formação aurífera da Tapera, somos forçados a fazer uma

analyse succinta das formações que mais geralmente se apresentam n'esta província

atim de sabermos qual o logar que entre ellas occupa a mina da Tapera.

DIVERSOS HORIZONTES AURÍFEROS DA PROVÍNCIA DE MINAS-GERAES

Todas as numerosas explorações conhecidas n'esta província e gnnde numero

das minas de outras províncias, do Maranhão e Piauhy, por exemplo, sobre

as quaes infelizmente lemos poucas informações, e provavelmente das de Goyaz
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e Matto-Grosso, potlcin se grupar cm Ires uiveis (llíTcrentes que correspondem

ás divisões estabelecidas sobre os terrenos sem fosseis do Brasil polo professor Gor-

ceix. No entender do mesmo professor, as únicas jazidas por elle conhecidas que

escapam á supracitada clnssiíicação, são as do Rio Grande do Sul.

Collocadns nos {i;ranitos porpliycoides e nos verdadeiros porphyros, em

relação com o> melajihyros, dioritos, syenilos e veleiros de chalcosina e galena

argenlifera, estas jazidas tôm a maior analogia com as celebres minas de Chile.

O descobrimento de jazidas argenliferas nas regiões superiores do Paraná,

de Santa Catharina e de S. Paulo, sobre as quaes temos alguns mui!o incertos

indicios, completaria esta analogia.

Quanto ás jazidas da província d.3 Mina^ ellas formam um conjiincto

característico que não tem correspondeule em nenhuma outra parte.

PRIMEIRO HORISONTE: DOS GNEISS E QUARTZITOS MICACEOS

O horizonte inferior correspondo ás rochas gneissicas que passam a quart-

zitos micaceos ou micaehistos, apresentando ás vezes crystaes de amphibole.

Mal conhecemos essas formações, mais conimuns na parle limitrophe da

província de Minas com a do Rio de Janeiro.

Nas colleccões da Eschola de Minas de Ouro-Preto, só existem duas amostras

d'eslas formações; uma de Baependy, sem outra (jualquer indicação, quartzito

compacto com pouca mica, pyrites arsenicaes e agulhas de amphibole, contendo

segunda a analyse 12 a 15 grammas de ouro por tonelada.

As outras amostias foram remeltidas á Eschola pelo Sr. Alcântara e provêm

da mina de Santo António ; umas são verdadeiros gneiss e outras, quartzitos

micaceos com poucas pyrites, mas onde ajjparece a pyiile magnética que veremos

mais tarde ser um dos mineraes caracleristicos das jazidas da segunda classe.

As minas de ouro (]ue, se diz, existirem em Cant.igallo e as do Rio de

Janeiro (l) ultimamente concedidas, talvez pertençam ás formações gneissicas ou

graniticas; o que não nos deve sorprehendtM- porque são numerosas as locali-

dades em que essas rochas apresentam ve.-tigios de ouro ; mas nem sempre

a proporção de melai (]ue conlôm essas jazidas é sufficiente para remunerar

os tiabalhos da ex|)loração, o que acontece por exemplo nos arredores de

Limoges, sobre a chapada central da França, onde se encontram pequenas

palhetas de ouro nas areias provenien'es dos gneiss c granitos, mas em porção

tão diminuta que não olíerecem base a uma explor.ição.

(1) As mitias aiiriferas do lUo do Janeiro a quo parece referir-so o auctor, nunca existiram ; o
próprio concessionário deve oslar hoje convicto de sua illusão a tal respeito.

NOTA D.V REDACf.AO.
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SEGUNDO HORIZONTE : DOS QUARTZITOS TÂLCOSOS

A soguiirla classe de f( rmações é inconlesUivelmenle a inais importante de

Iodas e é caracteri ad^i pelo (juarizilo talcoso.

As minus maia ricas d'csta j/rovinfia, conhecidas vulgarmente pelo nome

de mina^ de pedray pcrteceni a esta classe e dislinguem-se das outras, não tanto

pela riqueza, como pela |)olen('ia e continuidade dos veleiros.

Foi no quartziío talcoso que foram feitas as enormes excavações que existem

no solo de Minas Geraes e que attestam a grande extensão dos trabalhos antigos.

N'estes terrenos o ouro apresenta-se em veieiros que cortam as camadas

e oíTerecem todos os caracteres dos verdadeiros veieiros, taes quaes os define Werner.

Quando essas formações se afastam da regra geral, isto é, quando acom-

panham a estratificação das camadas, não tardam a corlal-as um pouco adiante.

Das minas que conhecemos, a do Pary e a do morro S. Vicente são as únicas

em que o veieiro aurífero, em vez de cortar as camadas de quartzito, segue de

uma maneira bem sensível a direcção de sua estratificação em uma grande

extensão ; mas esses factos são raros, e em muitos casos não tarda o veieiro

aurífero, um pouco adiante, a entrar na regra geral.

De alguns factos singulares não podemos tirar deducção geral e asse-

verar que todas as jazidas auríferas da província de Minas acham-.^e em veleiros-

camadas, como não se deve concluir que o ouro se encontra sempre nos ter-

renos gneissícos somente pelo facto de existir algumas vezes nesses terrenos.

Esta digressão não é tão estranha ao assumpto como parece : quando se

trata de estabelecer uma exploração nova, a amdyse dos factos observados nas

explorações visinhas pode mostrar qual o melhor caminho a seguir, e fornecer

uma indicação para dirigir os trabalhos da mineração.

Ao horizonte dos quartzitos talcosos pertencem multas minas situadas nas

falhas do rio das Velhas e do rio do G irmo, entre outras as de Saragoça, Passagem,

Tapera, morro de S. Vicente, Morro-Velho , Capão, Cuiabá, Roça-Grande e

Pary.

HORIZONTE AURÍFERO DOS ITABIRITOS

A terceira classe das formações auríferas é a dos itabírltos, que consti-

tuem uma rocha importante, onde o ouro apresenta-se geralmente em palhetas,

ás vezes de gran des dimensões.
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Nos itahirilos friavei> e arenosos (vulgarmente chamados Jaoulinga), qnando

por qualquer causa se produzia uma fenda, era esta iugo obstruída pela queda

das paredes. As aguas ou outros agentes metalliferos podiím penetr.ir até a

grando distancia pelas fendas onde a obUru-ção não fosse completa, e depositar

o ouro á medida que atravessava a rocha desaggregada.

D'ahi se conc'iie que o ouro se tivesse di4ribuid.j de um modo irregular,

depositando-se em mais abundância nos log.ires mais djsemp^didos.

Ape/.ar d'essa distribuição irregular, nola-se que nas formições de itabiritos

as linhas mais ricas tomam sempre uma direcção fixa, o que fácil é de veri-

ficar no Maquinj, na Itahira de Matto-Deutro, Gongu-Sôcco, Pitangui, etc.

Quando o itabirito for compacto, si se produzir uma fend.i, ficando esta

livre, as emanações melalliferas constituirão ahi o deposito das substancias acar-

retadas.

Foram assim formados os veieiros de quartzo que atravessam frequontemente

os itabiviíos; o quartzo é então pobre e o ouro existe em geral em contacto

com o it;d)irito.

Nas ruchas como os itabiritos, e até como os Itabiritos compactos, que

não tôm a consistência nem das rochas calcareas, nem das graníticas, as fendas

são irregulares, numerosas, liguido-se umas ás outr.is, sem direcção detei minada

de modo que só uma observação minuciosa poderá no meio d'esta irregulari-

dade apparente permittir o reconhecimento de uma direcção principal ao redor

da qual se grnp;im os veieiros.

A mina do Campestre, perto de António Pereira, apresenta-nos uma espécie

destas jazidas.

A natureza da rocha iniue muito sobre a marcha do veieiro, pois já

vimos que segundo o itabirito fòr con)pacto ou friável, a formação apresentava

caracteres diílerentes.

A este horizonte pertencem os veieiros auríferos explorados nos lalcitos

schistosos e nos schistos argilosos superiores.

As antigns minas do Biirão de ílabira, estabelecidas sobre as vertentes

oríonlaes do Itiicolomy de Miirianna, estão n'este caso. Situadas a 200 ou

GOD"" iiciniii do nível do rio Guala.vo, parecem ser a continuação da formação

aurífera do The-oureiro. A rodia argilo-a e schíslosa é atravessada por grande

numero de veieiros &>) quartzo hyaliio, raras vezes crystallisado, com linhas de

limonilo, oxydr) de nianganez e vestígios de cobalto, -segundo a analy.^e do

Sr. professor Gorceix.

Estes veieiros são algumas vezes tão conchegados que formam um verda-

deiro Stoek-Werck. Como nos itabiritos, o ouro existe em minov abundauia no

contacto do quartzo com os schistos c continua a existir nesta rocha até uma
pequena distancia do veieiro.
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A direcção N.O.N. — S.E.S. piirece ser a do veieiro mais rico, assim

como parece ser a da fenda principal em torno da qual enconlram-se os veieiros

secundários que a uma certa profundidade reuniram-se provavelmente em um

corpo único, do mesmo modo que os ramos de uma arvore se reuiiem ao

seu tronco.

Esse facto, que é muito comnuim nas formações de itabiritos, pode também

apresentar-se nas formações dos quartzitos talco^os, e a miua da Tapera vem

nos fornecer um exemplo delle.

MINA DA TAPERA

A jazida aurifera da Tapera é um veieiro.

O ouro está concentrado em uma fenda que corta distinctamente as camadas

dos quartzitos talcosos. A ganga do ouro é composta de quartzo, talco, pyrites

arsenicaes e magnéticas ; mas na parte descoberta, a rocha do veieiro mal se

distingue das da capa e da lapa.

Para bem comprehendermos a disposição d'esta formação somos obrigados

a fazer um rápido estudo das rochas que se encontram desde a fazenda do

Engenho até á mina da Tapera.

As primeiras rochas são argilosas e schistosas e correspondem aos talcitos

inferiores alterados; perto da cascata, os talcitos são mais compactos e passam

já a quartzitos talcosos soerguidos do lado E. 10° N.

A rocha vae-se tornando mais composta e mais rica de quartzo á medida

que nos approximamos da mina, e ao mesmo tempo as camadas são onduladas,

sendo diííicil tomar-se a sua direcção. O quartzo aparece em pequenas massas

hyalinas disseminadas na rocha ou formando pequenas linhas irregulares, tor-

nando-se a rocha dura e resistente aos embates do martelo.

As pyrites arsenicaes e magnéticas apparecem, ora em grãos, ora em massas

onde domina a pyrrolhina.

Nesta espécie de rede nota-se comtudo a direcção principal que é a de

S 50° E—N 50" O, semelhante á da falha do rio das Velhas e á do veieiro do

Morro Velho, sendo também a mesma dos trabalhos aniigos, onde o ouro parece

haver-se concentrado. A' direita e á esquerda, a rocha não parece mudar de

natureza e é cortada por veieiros estéreis de quartzo, ora parallelos á direcção

principal, ora còm direcções divergentes e até perpendiculares.

O veieiro aurífero da Tapera fora produzido pela obstrucção de fendas abertas

nos quartzitos talcosos por onde passaram as aguas silicosas que impregnaram

a rocha de quartzo e de pyrites, eífectuando-se depois as emanações auríferas

que produziram o deposito de ouro.
. - . V. m — 4
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Estas substancias, comquaiito tenham entre si relação muito intima, não

nos parecem ser da mesma epocha no veieiro, como já o fez notar o meu

collega L. Dupré Júnior, no seu estudo geológico da região de Ouro-Preto.

Em um ponlo único o veieiro foi descoberto e o resullado das analyses

mostra que em certos Jogares a riqueza é espaniosa.

As diflicuidíules em que se lôm achado os membros da sociedade de mine-

ração da Tapera, provenientes da deficiência do leis e dos embaraços suscitados

pelas influencias locaes que todas se dizem proprietários de minas, tôni dado

causa á paralysação dos poucos trabalhes encetados na mina.

Incompleta como é a nossa legislação mineira e vigorando ainda as antigas

leis porluguezas, já no próprio Portugal actualmente modificadas, as explorações

encontram a principio difficuldades e obstáculos originados por falsas interpretações

de leis que hoje sem razão de ser subsistem.

Por esses e outros motivos, o trabalho que actualmente podia estar adian-

tado, limita-se a uma pequena pesquiza no veieiro ; é sobre essa parte que

temos feito alguns estudos, tanto quanto nos têm permiltido os poucos tiros de

mina que se tôm dado.

Como se vô na planta junta, o veieiro começa com a largura de 5"", abre-se em

EF, adelgaçando-se em A, dilalando-se de novo em cima de A nas explorações an-

tigas, onde chega a ter mais de 10"' de largura.

As analyses feitas no laboratório de Chimica da Eschola de Minas, de Ouro Preto,

deram os resultados seguintes

:

Ponto A d'i planta (Est. IV) — Analyse n. 1.

Ouro por tonelada em grammas , .5032

» » » em oitavas 1392,77

Ponto A da planta— Analyse n. 2.

Ouro por toneladas em grammas 260,3

» » » cm oitavas 72,35

Ponto A da planta— Analyse n. 3.

Ouro por toneladas em grammas 37,3

» » » em oitavas 103,80

Ponte B da planta— Analyse n. A.

Ouro por tonelada cm grammas 1,7

» » » em oitavas 0,472

Ponto C da planta (capa)— Analyse n. 5.

Ouro por tonelada em grammas 0,45

y> » » cm oitavas. ..... 0,125
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Ponto D da planta— Analyso n. 6.

Ouro por tonelada cm grammas 35,16

» » » em oitavas 0,77

E e F pontos da planta (capa dos trabalhos antigos) — Analyse n. 7.

Ouro por tonelada em grammas (),12

» » » em oitavas ,..-... 1,7

Titulo do ouro 9G6

RIQUEZA DA MINA DA TAPERA

Dessas analyses pode-se concluir que o ouro existe em abundância na mina da

Tapera, porém acha-se irregularmente distribuído no interior do veieii'o, porque a

rocha em certos pontos é de uma riqueza extraordinária (analyses ns. 1, 2, e 3) e

só vista em algumas linhas muilo ricas de itabirito.

Podemos entretanto, tomar para termo médio da riqueza do veieiro o resultado da

analyse n. 6, feita sobre amostras tiradas de um montão de pedras arrancadas da

parte MN do veieiro e representando um peso de quasi quatro toneladas.

O augmento de riqueza em certos pontos, e a variação singular da marcha do

Yeieiro são um facto geral que apresentam as jazidas auríferas quartzosas quando as

pyrites são pouco abundantes e não são distribuídas de modo uniforme, sendo que até

neste ultimo caso, a mina de Moiro Velho que nos serve de exemplo onde os traba-

lhos acham-se a mais de 500"' de profundidade, a riqueza do minério varia de um
modo sensível nos differentes uiveis, apezar de ser quasi a mesma a proporção de py-

rites.

Pensamos que, a dar-se o caso pouco provável de continuar essa irregularidade,

será não só útil mas também necessário emprehender trabalhos de pesquizas com o

fim de reconhecer a riqueza, direcção exacta e potencia do veieiro. Os trabaliios iso-

lados, feitos com o fim de. seguir esta ou aquella linha mais rica, tem o grande incon-

veniente de nada esclarecer sobre a marcha do veieiro, e não tardaria a compromelter

a exploração futura.

A analyse n. 7 mostra que em alguns pontos o ouro penetrou na rocha em uma

extensão maior do que a indicada pelos trabalhos antigos ; observação importante para

guiar os trabalhos da mineração.

Em resumo, o estudo mineralógico e geológico da mina da Tapera e as analyses

que lhe dizem respeito provam que existe realmente ahi um veieiro aurífero cuja explo-

ração poderá ser lucrativa, mas ficando sempre sujeita ás probabilidades de seme-

lhantes emprezas.
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Os Iraballios de pesquizas deverão começar por um poço vertical em A, que é a

parte mais rica (analyses ns. 1, 2 e 3).

D'esse ponto pailirá uma galeria quasi horizontal, seguindo a direcção do veieiro,

a qual descobrirá como é provável outros pontos ricos.

O ouro foi encontrado na parte superior da galeria projectada como o revelam os

trabalhos antigos, e é de supjiôr que continue a e.vislir ua região iuferior como geral-

mente acontece nas jazidas auríferas d'esta provinda.

Quanto ás pyiites, que não se adiam regularmente distribuidas na rocha,

vimos que a variação de sua riqueza é na maior parle dos casos muito consi-

derável e a observação mostra que algumas vezes as formações a principio

muito ricas, vão-se empobrecendo até uma certa profundidade onde as propor-

ções de pyrites e de ouro tornam-se mais constantes. A partir d'esse ponto a

variação da riqueza ó pequena e a uniformidade da rocha facilita a expluração.

Aos lados da mina da Tapera, existem montões de pedras, vestígios dos

trabalhos antigos. Essas pedras foram fragmentadas pela acção combinada do fogo

e da agua
;

para extrahircm o ouro, submettiam-n'as á trituração entre duas

mós de diorito compacto, movidas á mão.

Os fragmentos d'essa rocha, que encontramos perto da mina, têm as faces

gastas, o que accusa perfeitamente o uso que d'elles faziam os antigos mineiros.

O pó era depois lavado em batêas.

Nessas condições as diííiculdades que cercavam uma tal exploração deve-

riam ser enormes ; encontrando uma rocha cada vez mais compacta, não

possuindo a dynamite para arrebcntal-a, sem engenhos para reduzil-a a pó, os

antigos viram-se forçados a abandonar semelhantes lavras.

Actualmente seria um erro deixar improductivas essas riquezas escondidas

no seio da terra.

O riacho que passa á pequena distancia da mina fornecerá agua sufficiente

para mover mais de três engenhos de 12 mãos cada um.

Perto da mina existem matas contendo madeiras de lei; o que é de grande

vantagem para uma exploração que sempre faz enorme consumo d'esse material

em estivamentos e outros serviços.

A visinhança das povoações de S. Bartholomcu e de Casa-Branca é também

uma circumstancia que naturalmente concorrerá para o desenvolvimento da mine-

ração, facilitando o contracto de operários e de trabalhadores.

As ditliculdades que a exploração encontrará logo era seu começo não serão

certamente tão grandes que devam desanimiir os mineiros de hoje, os quaes

têm á sua disposição os machiuismos aperfeiçoados e usados na Europa e nos

Estados-Unidos.

Si os antigos, que tinham mil diííiculdades que vencerem, expluraram com

vantagem essas jazidas, ó de esperar que a sociedade de mineração da Tapera,
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para quem sem duvida desappareceram esses obstáculos, seja bem succedida

em seu projecto. ?•

A falta de pessoal habilitado para dirigir os trabalhos de uma exploração

já de ha muito se fazia sentir em todas as emprezas deste género; presente-

mente tende ella a desapparecer, graças á creação da Escola de Minas de Ouro-

Preto, que brevemente poderá satisfazer essa necessidade.

Ao teiminar este estudo geológico sobre a, região de S. Bartholomeu e

sobre a mina da Tapera, seria falta de lealdade da minha parte deixar de

declarar que o meu trabalho foi diminuto ; os elementos que serviram de baso

á esta memoria são devidos aos estudos do professor Gorceix sobre a geolo-

gia d'esta parle da provinda de Minas e ás suas lições sobre o apparelho

metaUifero do Brasil.

Eschola de Minas de Ouro-Preto, 25 de Maio de 1878.

-A.isrj^nL.-^5rsES

Analyse n. 1; ponto A da planta (Est. IV).

Minério da mina da Tapera:

Quartzito talcoso, talco e pyrites pouco abundantes.

Minério empregado, grammas 100

Peso do botão de ouro, grammas. . . . 0,5044

» da prata do lithargyrio, grammas . . 0,0012

Ouro da amostra, grammas 0,5032

» por toneladas, em grammas. . . . 5302

» » » em oitavas .... 1397,77

Analyse n. 2
;
ponto Ada planta (Est. IV).

Quartzito talcoso com pyrites arsenicaes e magnéticas pouco abundantes.

Minério empregado, grammas 1500

Peso do bolão de ouro, grammas .... 0,3917

» da prate do lithargirio, grammas . . 0,00125
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Ouro da amostra, grammas . .

» por loiíehda, cm grammas

» » » em oitavas .

Analyse n. 3 /ponto A (Est. IV).

Uocha semelhante a da analyse n. 2.

31inerio empregado, grammas . . .

Peso do botão de ouro, grammas .

» da prata do lithargyrio, grammas

Ouro da amostra, grammas. .

» por tonelada, em grammas. .

» » » em oitavas . .

Analyse n. 4
;
ponto B da planta (Est. IV).

Ouartzito talcoso.

Minério empregado, grammas . . .

Peso do botão de ouro, grammas .

» da prato do lithargyrio, grammas

Ouro do minério, grammas. . . .

» por toneladas, em grammas. .

» » » , em oitavas . .

Analyse n. 5; ponio C da planta (Est. IV).

Quarlzito talcoso compacto com poucas pyrites.

Minério empregado, grammas . . . ,

Peso do botão de ouro, grammas .

» da prata do lilhaigyrio, grammas

Ouro da amostra

» por tonelada, em grammas . .

» » » , em oitavas. . .

Analyse n. G; ponto D (Est. ÍV).

Quartzito talcoso.

Minério empregado, grammas . . .

Peso do holão de ouro, grammas .

» da prata do lithargyrio, grammas

Ouro da amostra

» por tonelada, em grammas. .

» » » , cm oitavas . .

Analyse n. 7
;
pontos E o F (Est. IV.).

Quartzito talcoso.

Minério empregado, grammas . . . ,

0,300i5

2G0,3

72,35

750

0,2813

0,0009

0,28121

373,9

103,86

500

0,0019

0,00105

0,00085

1,7

0,472

1000

0,0018

0,00135

0,00045

0,45

0,125

1350

0,0174

0,0005

0,0í(>9

35,16

9,77

245
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Peso do botão de ouro, grammas

» da prata do lilhargyrio . .

Ouro da amostra, grammas . .

» por tonelada, cm grammas.

» » » , em oitavas .

0,002

0,0005

0,0015

0,12

1,7

As aualyses ns. 1, 2 e 3, foram feitas sobre pedras tiradas do ponto A.

Nessa parto do veleiro o ouro forma pscnienas linhas visiveis na rocha

que é o quartzito talcoso bem caracterisado. Essas analyses mostram uma

riqueza variável, mas sempre considerável nessa parto. E' n'esse ponto qne

passaram as pesquizas actuaes.

A rocha contêm pyrites arsenicaes e magnéticas em pequena ([iiantidade.

As amostras analysadas provinham de pedaços arrancados por um tiro de

mina dado no dia 6 de Março d'este anno e que fragmentou de 100 a 150

kilos de pedra.

Os pontos B, C, D, E e F acham-se marcados na planta (Est. IV)





ALGUMAS EXPERIÊNCIAS

COI o VEHENO DO BUFO ICTERICUS, SpiX, (Crapaníl Jll BlM

)

PELO

IDPt_ L-A.CEI^r>-A. FILHO

Existem nas cercanias do Rio de Janeiro diversas espécies de bufouerineos, das

quaes parece ser a mais commiim o Bufo ictericus de Spix. A ignorância completa

em que nos achamos sobre as propriedades toxicas do humor parolidiano dessas diffe-

rentes espécies, e m.ais ainda, o desejo de verificarmos por nós mesmos os resultados

expcrimeutaes obtidos com o veneno das espécies européas animaram-me a empre-

hender algumas experiências no Laboratório do Museu Nacional, cujos resultados vão

constituir o principal assumpto deste trabalho.

E' o veneno Bufo ictericus um veneno parai ysan te do coração á maneira do veneno

áo Bufo vulgaris da Europa? Uma vez provado esse facto, poder-se-ha comparara

energia dos eíFeitos tóxicos da espécie brasileira á energia do veneno produzido pela

espécie européa ?

Reduzida a questão a estes termos, fomos procurar-lhe a solução em uma serie

de experiências physiologicas; e não foi pequena a nossa sorpreza quando vimos os

resultados obtidos com o veneno da espécie brasileira divergirem em certos pontos essen-

ciaes dos resultados colhidos na Europa com o veneno das duas espécies já citadas.

Escusado ó dizer que foi justamente para tornar desde logo conhecidas essas diíferenças

essenciaes, que nos impuzemos o dever de dar á luz da publicidade este trabalho.

Cada vez se fortalece mais no nosso espirito a convicção de que não se podem

V. m — 5
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applicar inteiramente aos prodirlos loxif^os da America as conclusões pliysiologicas

tiradas com relação ao> productos similares do outro continente. Para o reino vegetal

este principio já passou em julgado. Quem ignora hoje, pur exemplo, que as Stryrhneas

do Amazonas que fornecem a base do urari pr(jduzem cffeitos tóxicos paralijsantes em-

quanto que as Strychneas da índia e de .Tava são, pelo contrario, venenos convulsi-

rantes /

Si as difl-.Tenças nos caracteres específicos das plantas toxicas, pertencentes a

uma mesma familia, importam muitas vezes dilícrenças consideráveis na acção do

veneno que ellas produzem, as condições diversas do meio natural em que vivem essas

plantas poderão talvez inlluir lambem no modo de exercerem sua acção sobre o orga-

nismo.

A' medida que se forem ampliando mais os nossos conhecimentos sobre as proprie-

dades toxicas de diversas plantas communs aos dois continentes, ir-se-ha também reco-

nhecendo o que ha de demasiado absoluto nessa hypothese.

No tocante aos venenos de origem animal, esses productos de secreções glandu-

lares, é sabido que os mais activos nos seus eífeitos são precisamente os produzidos

sob a influencia dos climas quentes, como si as esperialisL-imas condições do meio em

que vivem os animae^ habitantes desses climas fossem capazes de iníluir de um certo

modo nas qualidades intimas do seu veneno. Essa regra, baseada em numerosos factos

de observação, dava-nos o direito de suppor, antes de procedermos á experimentação

physiologica, que o veneno do Hufo ictericm de Spix fosse dotado de maiur a^-tividade

e energia do que o veneno das espécies que habitam na Europa. Os resultados das

nossas experiências vieram, porém, demonstrar positivamente que não era verdade

aquillo que pensávamos.

O veneno exlrahido das glândulas situadas aos lados do pescoço do Bufo ictericus

apresenta-se com o aspecto de um humor leitoso dotado de certa viscosidade, ás vezes,

porém, bastante fluido para formar um jacto á distancia quando se comprime forte-

mente a glândula. Uma vez lóra dos acinos glandulares e exposto ao ar, elle perde

lentamente o aspecto leitO->o, toma a coloração amarella de âmbar e endurece ao ponto

de oílcrecer a consistência da borracha. A quantidade (jue conlt^m cada órgão glan-

dular vaiia com o tan)anho do animal ; deve-se, porém, notar (pie a secreção do

humor toxico parece augmcniar (]naiido se approxima o balrachio de um loco calorilico.

Abandonado o veneno durante alguns dias ao ar livi'e sobre uma lamina de vidro,

observa-se (|ue a sua coloração torna-se cada vez mais escura e a sua consistência

mais rija. Elle é intciranu'ntc inodoro, seja no estado liquido, seja no estado secco.

Segundo uma communicação verbal do Dr. Clemente Jobert, que recebeu nos lábios o

jacto de uma porção desse veneno na ocrasião em que o extrahia do animal, tem elle

um gosto nauseabundo e um amargor detestável, superior á(iuelle que se sente pelo

conlaclo da casca da quina ou do pau-pereira. Applicado ás mucosas produz uma irri-

tação das mais violentas acompanhada de dores atrozes, como teve também occasião

de observar em si mesmo aquelle dislinclo naturalista. Essa irritação succede imme-
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diatamente á acção do contado do veneno e ó acompanhada de uma vesiculação seme-

lhante áquclla que produzem certas substancias cáusticas.

Procedendo ao e.vame de suas propiiedades chimicas, reconhecemos que deixado

era contacto com a agua na temperalura ordiuiiria o veneno do Bufo iclericm desa-

grega-se no fim de algum tempj, mas não se dissolve. O alcohol coinmum frio ou

quente e o alcohol absoluto não o dissolvem lambem ; apenas as parliculas do veneno

ficam em suspensão nesse liijuido quando o contado ó prolongado e o veneno tem sido

previamente attritado pela ponta de um eslylete de vidro. Elle é solúvel nos ácidos

fortes, como o chlorhydrico, azotico e sulfúrico. Com o primeiro a solução não muda

de cor, com o acido azotico, porém, cila toma a cor de violeta, e com o acido sulfú-

rico uma bella côr verde. O acido chromico em solução ennegrece-o, como faz a todas

as substancias organisadas. O acido acético frio ou quente nenhuma acção exerce

sobre elle. A potassa e a ammonia são egualmente bons dissolventes desse veneno.

Com o primeiro reagente a solução toma a principio uma cor de rosa que desmaia rapi-

damente, ficando a solução amarellada no fim de alguns minutos. Com a ammonia

observa-se a mesma mudança de coloração. A essência de tliercbentina, o chloroformio

e o ether sulfúrico não o dis-;olvem. Elle envermelhece mui levemente o papel de

turnesol, isso mesmo depois de alguns minutos de contacto. Convêm dizer que essas

operações chimicas foram feitas cuidadosamente sobre o veneno fresco e o veneno

guardado de dias anteriores e os reagentes empregados todos da melhor quali-

dade, tendo sido especialmente fornecidos para esse fim pela acreditada drogaria do

Dr. Peckolt.

Submettendo uma pequenina porção do veneno ainda fresco ao exame microscó-

pico, vimos que elle era conslituido por innumeros corpúsculos esphericos, granulosos,

sem núcleo apparente, muito semelhantes pela forma e pelo aspecto aos leucocytos.

Juntando um pouco de acido acético á preparação operava-se uma reducção no vulum^

desses corpúsculos.

Relativamente ás propriedades chimicas, é preciso desde já lembrar que existem

algumas ditíerenças importantes entre o veneno da espécie brasileira e o veneno da

espécie européa. Ao passo que este tem uma reacção acida das mais pronunciadas e é

perfeitamente solúvel no alcohol (1), aquelle tem uma reacção acida muitíssimo fraca

e é inteiramente insolúvel no alcohol. Não é de todo improvável que estas dillerenças

observadas nas propriedades chimicas dos dous venenos tenham inlluido de alguma

maneira para certas dillerenças na acção physiologica.

Experiência em 30 de Julho.—Inoculámos cerca de 10 centigrammas do veneno

fresco na coxa de uma gallinha. No fim de 15 minutos principiou ella a arripiar as

pennas ; pouco depois leve uma evacuação inteiramente liquida que se repetio ainda

(x) Vid. Moqi^in

—

landon—Zoologie médicale, 1860, pag. 263.
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algumas vezes. Ao cabo de uma hora a gallinlia caliio com as pupillas dilatadas, a

respiração curla, o bico ciilrcabcrlo. O pescoço incurvado para Iraz oíTerecia uma

pequena rijeza muscular ; os balimenlas do coração eram apressados e tumultuosos.

Proloiigou-se este estado por espaço de meia hora como si fora elle a expressão de uma

leuta agonia. Durante este tempo reconhecemos que os movimentos reflexos produ-

ziam-se facilmente quando tocávamos ain la que do leve a mucosa occular. As pan-

cadas do coração foram se enfraiiuccendo gradualmente e quando se tinha completado

uma hora e trinta e cinco minutos depois da inoculação, sobreveio uma foitissima

convulsão tónica, cessada a qual, a gallinha havia succumbido. Esperámos alguns

minutos, depois fizemos passar uma corrente eléctrica fraca sobre os músculos da coxa

e \imos <iue elles se contrahiam perfeitamente, conservando-se a irritabilidade mus-

cular até 20 minutos depois da morte. A applicação da corrente eléctrica sobre o

uervo sciatico provocava egualmente contracções na perna. Assistio a esta experiência

6 auxiliuu-nos com os seus conselhos o professor Clemente Jobert.

Eirperiencia em 31 de Julho.—Experimentamos o veneno em dois geckos, em

ambos inoculámos sob a pelle do ventre por uma incisão feita a bisturi cerca de 10

centigrammas do humor toxico. No primeiro que soíTreii a inoculação, notámos, pas-

sados alguns minutos, que elle se movia com diíllculdade. Solto no pateo próximo ao

Laboratório nenhum esforço fez para fugir. A respiração era curta e exigia fortes

contracções dos músculos Ihoraxicos. No fim de meia hora elle ficou quieto, immovel,

conhecendo-se que a vida não se tinha extinguido apenas pelos moviiiícnlos respiratórios.

Abrimos então o thorax e começamos a observar os batimentos cardíacos ; elles conti-

nuaram ainda por espaço de 20 minutos, mas furam enfraquecendo-se gradualmente até

que o coração parou em diástole. Fazendo passar nessa occasião uma corrente electiica

fraca sobre o coração observamos que esse órgão não se conlrahia. Não aconteceu o

mesmo com os músculos voluntários da coxa e do thorax, cuja irritabilidade persistio

25 minutos depois da parada definitiva do coração. No segundo gccko dotado de

muito mais vivacidade que o primeiro, os phenomenos succederam-sc do mesmo modo

e quasi que no mesmo espaço de tempo. Abrindo o Ihorax do animal estivemos pri-

meiro a ob^ei'var durante alguns minutos os batimentos cardíacos, que já eram lentos e

enfraíiuecidos ; depois applicamos sobre o |)ericardio uma pequeni-sima porção do

humor toxico. No lim de dois minutos o ventrículo cessou de contrahir-se, mas as

aurículas continuaram ainda a pulsar por alguns momentos. Uma vez o órgão total-

mente paralysado lizemos passar soi)re o ventrículo uma corrente eléctrica fraca,

nenhum sigiial, porém, de contractilidade se manifestou. Eiitretauto os músculos

voluntários continuaram ainda por longo tempo a responder á excitação eléctrica.

Experiência em 2 de Agosto.—Cerca de 20 centigrammas do veneno foiam depo-

sitados na bocca do um cão de mediana estatura. Immedíatamente o animal inquielou-se

e principiou a abrir a bocca e a agitar a língua em todos os sentidos. Cin^o minutos

depois sobreveio uma salivação abundantíssima; a saliva escorria por dous longos fios da
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bocca do animal o molhava o chão. Ao mesmo tempo o cão fazia ouvir gemidos agudos e

esforçava-se por saiiir das prisões que o continham. Esse estado de excitação extraor-

dinarixi durou quasi meia hora ; elle terminou por esforços repetidos de vomilo, seguidos

do expulsão das matérias alimentares contidas no estômago. Mais tarde repeliram-se

os vómitos, e o animal excessivamente abatido foi deitar-se em um recanto do pateo,

apresentando durante algum tempo um pequeno tremor muscular.

Nesse mesmo cão inoculamos sob a pello da coxa cerca de 20 centigrammas do

veneno e injectamos na outra coxa com a seringa de Pravaz 20 gottas de uma solução

ammoniacal do dito veneno. Esta solução foi obtida lançando-se duas gottas de

ammonia sobre uma porção d'agua que continha o humor toxico. Minutos depois prin-

cipiou o cão a soltar gritos lamentosos e a jogar-se para todos os lados como se fora

accommettido de um accesso de furor rábico. Esses phenomenos de excitação duraram

apenas meia hora, cahindo depois o animal em um grande abatimento. Xo dia seguinte

as duas coxas apresentaram-se excessivamente inchadas e doloridas. Em uma delias

formou-se mesmo uma larga ulceração.

Experiência em i de Ago!ito.—Applicada uma forte ligadura em volta da coxa de

uma ran afim de interceptar a circulação desse membro e privai -o da acção do veneno,

inoculamos-lhe sob a pelle do dorso 10 centigrammas do dicto veneno. No fim de

meia hora abrimos o thorax da ran: o coração contrahia-se bem, enchendo-se e esva-

siando-se de sangue como no estado normal. Esperamos ainda trinta minutos e como

tardassem os eíTeilos do veneno, tomamos uma pequena porção delle e depositamos

sobre o pericárdio. Não obstante, as contracções cardíacas continuaram a fazer-se da

mesma maneira que antes, emquanto o veneno foi desappareceudo pouco a pouco da

superfície do coração. Nesse ínterim os músculos do membro ligado conlrahiam-se sob

a influencia da electricidade com uma energia egual á dos músculos das outras regiões.

Não levou muito tempo^ porém, a energia contractil do coração foi se enfraque-

cendo pnuco a pouco e as pulsações ventriculares tornando-se cada vez mais lentas;

por fim, o órgão já batia a espaços e tendia a paralysar-se quando uma gotta de sulfo-

cyanureto de potássio depositada sobre o venlriculo fôl-o parar instantaneamente.

Nesta experiência o enfraquecimento do coração só começou a manifestar-se hora e

meia depois da inoculação do veneno, sendo de presumir que houvesse apressado a

paralysia d'aquelle órgão a applicação que fizemos posteriormente de uma porção do

veneno sobre o pericárdio. Logo em seguida á parada do coração levámos os eléctrodos

da machina eléctrica aos músculos do tronco e dos membros e elles contrahiram-se

fortemente. Idêntico resultado obtivemos fazendo passar a corrente pelos nervos lom-

bares. A irritabilidade dos músculos voluntários não se extinguio sinão no fim de

algum tempo.

Experiência em 6 de Agosto.—Inoculámos na região sternal de um pombo 15

centigrammas do veneno. Um quarto de hora depois, elle mostrou-se inquieto, saccu-

dindo a cabeça, agitando as azas e movendo-se em diversos sentidos. D'ahi a pouco
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teve uma evacuação liquida (luc se rcpetio algumas vezes com pequenos intervallos.

Passados alguns minutos, estendeu o pescoço fazendo esforços inúteis e repelidos para

vomitar. Ksto |)liciiumono reproduzio-se mais de uma vez no espaço de meia hora. Já

então notava-se uma falta de lirmeza e de segurança nos movimentos do pond)o ; via-sc

bem ([iic ollo oscillava a cada instante e dillicilmente se tinha em pó.

Ouando, purém, se tinham completado justamente duas horas depois da inoculação

do veneno, elle deixou pender o [)escoço, abrio o bico, cerrou as azas, dohrou-sc todo

em uma convulsão fortíssima e morreu. AIxmHo o thorax immediatamente, encontramos

o coração com um vulume desproporcionado e insólito; as paredes desse órgão estavam

ílaccidas, as cavidades repletas de sangue. Empregando uma corrente eléctrica fraca

não obtivemos a minima contracção rd)rillar naquelle musculo. Applieada a corrente,

porém, aos músculos dos membros e do tronco elles se contrahiram energicamente,

devendo notar-se que a irritabilidade desses músculos só desappareceu um quarto de

hora depois da morte.

Taes são os factos experimentaes em que nos bazeámos para dizer no começo

deste trabalho (jue o veneno áo Bafo iclericus não actua exactamente como o veneno

do Bufo vulgaris da Europa. Si é certO;, por um latlo, que tanto aquelle como este

matam paralysando o coração, e as nossas experiências deixaiam fora de duvida este

facto ; é, por outro lado, tandjem certo que o veneno do Bufo icícrieus poupa os mús-

culos voluntários, quando o veneno do Bufo vulgaris da Europa paralysa primeiro

estes músculos antes de paralysar o coração.

Claude Bernard, que fez numerosas experiências com o veneno do Bufo culgans

da Europa exprime-se deste modo com relação áquelle veneno: (l) « Pode-se dividir

os venenos musculares em duas classes bem distinctas: uns exercem a sua acção sobre

a fibra contractil do coração antes de destruir as outras partes do systema muscular
;

taes são o upas-anthiar, a digitalina, o caroval e o vao ; outros, como o veneno do

sapo fcrapaud) seguem uma marcha diíTerente nos seus eífeitos : os mui^culos volunta-

i-ios são os priuieiros paraiijsadus, o coração não pára sinão em um periodo mais adian-

tado do envenenamento. »

Não se podia ser mais explicito nem mais aflirmalivo ; e fui baseando-nos nas

palavras de Claude Beriuird, as ipiaes tem para nó^ o valor de uma sentença, que jul-

gamo-nos auctorisados por nossa parte a allirmar, que existem dillerenças essenciaes

entre o niodu de actuar do veneno do Bufo ictericus e o veneno do Bufo vulgaris.

Salvo a menor energia na arção toxica, aquelle deve ser incluído na primeiía classe

dos venenos musculares de (\\u' falia Claude Hernard e posto ao lado da digitalina, do

caroval e do upas-aiilhiar.

Lm facto (|ue, pjr ^i, só exprime a pouca energia do veneno do Bufo irfericus

relativamente á outros venenos da sua classe, é que estes suspendem rapidamente

(1) Claude Bernard.

—

Vathologie expérimenlalc, pag. 1Õ4 o j55.
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OS movimciUos do coração, emqiianlo quo aquelle só consegue esse resiillado no fiiii de

um intervallo de lempo mais ou menos longo. Comparado com o veneno do Bufo vul-

cjaris da Enroi)a sob o ponto de visla da energia da acção, este leva ainda uma grande

vantagem sobre aquelle. Graliolet e Cloez (1) experimenlando o veneno úoBiifo vulgaris,

e empregando doses muito inferiores ás nossas, íizeram morrer um cão em menos de uma

hora e pequenas aves no espaço de 15 minutos. Não esqueçamos outro facto cgual-

mente digno de nota e vem a ser a ausência de reacção acida nos músculos dos animaes

que succumbiram ao veneno do Bufo idericus, quando tal reacção, aíFirma Claude

Bernard, existe sempre nos animaes moilos pelo veneno do Bufo vulgaris. Aceitando

estes factos physiologicos taes quaes elles são, cumpre que não percamos nunca de

vista as diíTerenças que apontámos no começo deste trabalho para as propriedades

chimicas dos dous venenos. Muitas vezes f.ictos apparenlemento destacados, entre os

quaes parece não existir a minima relação de causalidade, ligam-se entretanto perfei-

tamente pelos elos de uma cadeia mysteriosa.

Seria importante saber ú as conclusões a que chegamos para o veneno do Bufo

idericus, são applicaveis ou não ao veneno das outras espécies do Brasil. Existe

sobretudo no Amazonas uma espécie de proporções gigantescas descripla por Spix com o

nome de Bufo-Agua, que conviria estudar sob o ponto de vista da acção do seu

veneno. E' mesmo provável que seja dessa espécie gigantesca que tiram alguns indí-

genas do Amazonas o veneno com que untam a ponta das suas ílechas, substituindo

desta soi'te o urari, que pertence somente a algumas tribus. (2)

Beduzir a verdades demonstradas as hypotheses que se prendem ainda a este as-

sumpto importante, era quanto bastava para tornar illustreo nome de um physiologista.

(1) Yid. Moquin-Tandon,

—

loc. cit.

(2) Ao que parece, não estão ainda perfeitamente conhecidos 'todos os venenos saggitarios do Ama-
zonas. Além do urari, fabricado pelos Ticunas, e que é sem duvida o veneno saggitario mais commum entre

os selvagens do Solimões, outros, não menos formidáveis existem alli, sobre os quaes poderara apenas
colher noções vagas e incompletas alguns exploradores quo se internaram nessas regiões. O Sr. l)r. J.

M. da Silva Coitinho, que durante alguns annos frequentou aquellas paragens remotas do granda rio

Americano, informou-nos que no Alto-Purus conseguio obter algumas flechas envenenadas, para as

quaes chamou particularmente a sua ai tenção o indio que o acompanhava, dizendo que ellas tinham um
veneno mais forte do que as outras. Instado para descobrir a procedência e o modo de fabricação desse

veneno, o índio só pode informar-lhe que era elle preparado com o sueco de uma palmeira anã, que
cresce nas margens d'aquelle rio. O mesmo Dr. Coutinho querendo verificar por si a asserção do índio,

quanto á maior energia do veneno, ferio um animal suino com uma das ílexas que trazia e vio aquelle

animal succumbir quasi instantaneamente.
As informações que nos trouxe o Dr. Jobert, de volta da sua trabalhosa e recente excursão ao valle

do Amazonas, sobre os efTeitos de um veneno até hoje desconhecido e que os índios denominam Cu-
namby (Fam. Composit) vem ainda mais conformara idéa de que aquella extensa região é um immenso
viveiro de plantas venenosas. Conforme os resultados da experimentação, o Cunamby mata rapida-

mente, fazendo o animal contorcer-se em horríveis convulsões. (Jobert)





A prega costal das Hesperideas

-4^<»:íf-

Fallaiido nas (liíTereoeas sexiiaes das Hesperideas Westwood disse que « em
certos grupos dessa familia o bordo anterior das azas anteriores é recurvado nos

machos, sendo o espaço incluso abundantemente vestido de pennugem pallida. » (1)

Herrich Scli?efTer deu a este bordo recurvado das azas anteriores o nome de

prega costal {Cosialumschlag), servindo-se como caracter distinctivo dos géneros que

o possuem. (2)

Não me consta que já se tenha procedido a um exame microscópico e com-

parativo da prega costal nas diversas espécies em que é ella observada, nem tão

pouco que já se tenha emittido alguma opinião sobre a sua funcção ; e com tudo a

sua estructura é ás vezes tão variada e diversa, em espécies mui semelhantes, que

até, sob o aspecto puramente systematico, o estudo deste órgão não deve ser des-

prezado.

De muitas centenas de Hesperideas cujos machos são dotados da prega costal,

só pude conseguir, por aqui, pouco mais de uma dúzia, numero tão limitado, que

não me permittirá deduzir resultados geraes das minhas observações : será pois o

único flm desta noticia chamar a attenção dos entomologistas sobre um assumpto

({ue tanto a merece.

Nas Hesperideas, como em muitos lepidopteros nocturnos, o bordo anterior das

azas anteriores é occupado por uma nervura á c^ue os lepidopterologistas deixaram

de dar um nome ; e como tenho de mencional-a frequentemente, designal-a-hei pelo

nome de nervura marginal, (fig. 2, 7, 13, 20, 24, 26, m. (Estampa V).

As espécies cuja prega costal examinei, são as seguintes : (3)

(1) Doubleday, Westwood, «Genera ol" Diurnal Lepidotera», pag-. 500,—1852.

(2) Herrich Schteffer, « Prodrom. system. lepidopt. », faseie. III—18(38, pag. 52.

(3) Usei dos nomes adoptados por Kirby, «Catalogue Diurn. Lepidopt.—1871.

V. III. — 6
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Telegonus Midas, Crain (lig. 1-5). Dividiíulo o bordo anleiior das azas aiilerio-

res em cinco i»arles igiiaes, a pioga coslal occii|»a a segunda e teiccira dessas parles,

a contar da base ; o seu coniprinieido é de lõ"""., e a largura de l'"'",5. Desdobran-

do-se a piega, ai»i»arece no l)ordo da aza, como se vè na íig. 1 e 2, uma íigura limi-

•lada por dous arcos de circulo e dividida cm duas [lailes, pela coida comiimm destes

arcos. Estas duas partes são o bordo recurvado da aza li mi lado pela iieivuia marginal

e a parte da aza coberta por aquellc bordo recuivado. Ambos os arcos que limitam a

mencionada ligura são orlados de uma cercadura de escamas lustrosas, côr de palha,

lina terceira orla de escamas da mesma côr, poivm mais delgadas e compiidas, acha-

se iniitlaiitada na extensão da corda commum, cobrindo completamente a parte re-

curvada da aza. O comprimento das escamas desta terceii'a orla eguala ou excede

pouco a largura da prega : são pois mais compridas no meio da corda (1,5 até 2 """".)

onde esta mais se alfasta do arco ; todas ellas tèm uma haste delgada e comiuida,

que em umas (tig. 3, a) se dilata a pouco e pouco em forma de leque, estreito trian-

«'ular com a nuugem mais ou menos distinclamente deideada, em (luanto que em ou-

trás (tig 3 b) a haste hliíorme termina em uma lamina oval, ou em uma lita estreita

com a extremidade arredondada. As escamas que limitam a área coberta pelo bordo

recurvado da aza (hg. 4), são de íórma muito variável, sendo pela maior parte ovaes

ou claviformes ;
quasi todas ellas são marcadas por macula escura, terminal, cheia

de granulações opacas, e separada do resto da escama por uma aureola transparente.

Essas maculas escuras são ás vezes muito pequenas quasi reduzidas a um ponto, em

(juanlo ([ue em outros casos ellas occupam toda a largura da escama : e nem sempre

são exactamente terminaes, aprese n lando-se ás vezes deslocadas para um ou outro

lado, havendo raras vezes duas destas maculas na inesma escatna. A aureola que

lodeia as maculas escuras, tèm em geral a lórma de um arco de circulo, sendo com-

ludo ás vezes de forma menos regular.

As estrias longiludinaes que percoriem as escamas, atravessam lambem as

aureolas transparentes, tornando-se mais ou menos confusas e indistinctas nas ma-

culas escui-as. A opacidade e o aspecto granulado destas maculas são caracteres

fre(pientemente encontrados em escamas odoríferas : ora, como as extremidades das

respectivas escamas com as maculas escuras acham-se cobertas pelo bordo livie d;i

prega costal, não parece inqtrovavel que aqucllas maculas também sejam odoríferas
;

si assim fosse as escamas maculosas desenq>enliariam ao mesmo tenq)o duas funcções

muito diversas, servindo ;i parle basal de cercadura para fechar a prega coslal, e a

terminal do uigão odoiilcro.

Keinnvendo as escamas inseridas ao longo da linlia recta, que separu a parle

curva do resto da aza, ou cortando transversalmente a prega costal, vè-se, que o

espaço, comprchendido enliv a. pi. -lias escamas c a parte curva da aza, é coberto de

um pó. pardacento, composto pela maior parle de partículas soltas (hg. 5 a) tendo

em geral de 0'"",016 até 0'""\025 de comprimento sobre cerca de 0'"'",004 de largura.
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;is dos lados, qiiasi scinprc parallelas, coiivcigiiido iai"issiinas vezes para miia das

cxUeinidades, são Iraiispaieiiles, de còr um pouco ainarcllada, c em geral atraves-

sadas por uma liiilia mais escura e opaca, no seulido loiígitudiual.

Entre as partículas, soltas ha outras (íig. 5 b), dispostas cm liteiras, por lios

curtos e linissimos, como taml)om alguns cabcllos (fig. 5 c, d) mais ou monos distinc-

lainente articulados.

Estes cabellos revelam a origem do pó, que enche a cavidade da prega costal.

e que se compõe de fragmentos de cabellos articulados. Emíiin, para complolar a

lisl.i das formas que as escamas podem tomar na prega costal do Tfíkf/onus Midas.

cumpre mencionar ainda certas escamas estreitas de 0'""\6 de comprimento sobi'e

O'"'", 016 de lai'guia, que encontrei na cavidade da prega, sem poder indicar o logar

exacto em que ellas se achavam inseridas.

Telego^us (?) espécie indeterminada de S. Bento (fig. 6—9).

Esta espécie, de que só pude conseguir um único exemplar muito estragado,

porém com a prega costal bem conservada, é notável tanto pela extensão da prega

costal, ([ue occupa perto de três quintos do bordo anterior da aza (fig. 6), como pelo

calibre insólito da nervura marginal (fig. 7, M), que é muito maior do que o das

nervuras costal e sub-costal (íig. 7, c e se). A cavidade formada pela prega costal

è limitada e fechada, em baixo, por escamas numerosíssimas as quaes nascem ao longo

da linha recta que separa o bordo recurvado do resto da aza, em cima pelo bordo

recurvado. A nervura costal é uma cercadura de escamas menores inseridas ao longo

desta mesma nervura.

A «pennugem pallída», encerrada no intererior da prega costal, nasce da pa-

rede superior da mesma, tanto da nervura marginal, como do bordo recurvado da

aza (fig. 7). Esta « pennugem » compòe-se quasi exclusivamente de cabellos articu-

lados ; os artículos, na maior parte soltos (fig. 8), variam muito em cumprimento

e largura; geralmente a largura é de O™",008 até O""", 01 sobre 0'^^™,04 até 0'"",06 de

comprimento ; os que se acham reunidos em numero mais ou menos considerável

costumam ser muito mais estreitos (fig. 9). Os artículos são transparentes, mas se-

meados de pontos opacos.

Telegomis Mercatus, Fabr. (fig. 10, 11). A prega costal (fig. 10, p) é menor do que

nas duas espécies antecedentes, sendo o comprimento pouco superior á terça parte

do bordo anterior da aza, e a largura egualmente pouco mais ou menos a metade da

cellula 12 (segundo a nomenclatura de Herrích Schaiffer, isto é, do interstício com-

prehendído entre a nervura costal e o bordo anterior da aza. No interior da prega

encontra-se uma serie de escamas mui curiosas (lig. 11). Ha, em primeiro togar,

representando a forma primitiva de que as mais podem ser derivadas, escamas

maiores, robustas (fig. 11, i), de cerca de O'"", 3 de comprimento, de que um sexto,

pouco mais ou menos, é occupado pela lamina terminal triangular ou oval, e o resto

pela haste.
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Esta, eslreilando-sc abaixo da lamina terminal, fornia uma espécie de cotio.

\ím outras escamas semelhantes, porém menores (lig. 11 g, h), o cotio costuma ser

mais estreito e a lamina terminal menor, não excedendo e nem siquer alcançando a

|ai'gura da ]»aile infeiioi' da haste. A melamorphose das escamas coidinua no mesmo

sentido (lig. II c, f) até atlingir aqiiellas formas especiaes (fig. II c, d), em que o

collo. (jiie liga a lamina lerminal â haste, acha-se reduzido a um fio mais ténue.

iMualmenle, escamas ha scmelhanlcs a estas ultimas, (jue teiminando como ellas

,'in mil lio delgadíssimo, ás vezes quasi imperceptível, não têm lamina terminal

(lig. lia, h).

Com certeza, algumas destas escamas eram d"antes providas de laminas : iiois,

encontrei varias laminas soltas, semelhantes ás da fig. II, c, d : parecendo-me, porém

provável que algumas d"entre ellas nunca foram providas deste appendice, porque, o

numero das laminas soltas uão é equivalente ao das escamas.

Hespeuia Syiucutus Fabr. (fig. 12, 18). Esta espécie, que habita não só a

America do Sul, como também a America Central e a parte meridional dos Estados-

tnidos, ò muito hequente na província de Santa Catharina.

A prega costal dos machos, bastante larga, occupa metade do bordo anterior das

azas e estende-se até a nervura costal (íig. 12).

A nervura marginal (fig. 13 m) é guarnecida de escamas mais ou menos curvas,

de forma oval ou orbicular (fig. U). Toda a superficie interna da prega costal, desde

a nervura costal até a marginal, é revestida de escamas ou cabellos bastos de diífe-

renles formas.

Na extensão do bordo curvo encontram-se escamas pallidas (fig. 15) de forma

oval com a extremidade arredondada, de O""", 01 aléO'"°%03 de largura.

Nd fiMKJo (li> angulo formado por este bordo e o resto da aza, acham-se escamas

menus pallidas, opacas, iiuiito estreitas, adelgaçaiido-se em ponta aguda (fig. 18), de

O"'",08 de comprimento sobre cerca de O""",005 de largura. Emfim, na parte da aza

('oberl;i pelo liordo recurvado acham-se escaiuas de duas formas muito diversas : as

• l;i |iriiii('ii'a forma (lig. 17) são lanceoladas, com O'"'", 14 até0™"%17de com|irimento,

e O""",03 air 0,04"""' de largura ; as da segunda forma (fig. IO) são muito teiu-as.

transparentes ca[»illaies, variando de 0""'\2até O""", 27 deconqirimento e de O'"'",002

até 0""",00G de largura : diuiiimiudo pouco a pouco a largura, ellas terminam em um
lio snlililissimo. sendo numidos, ua extiiMuidade, uma lamina extremamente exigua,

que tem a forma de imi triangulo isoscelos obtusangulo. Os lados deste triangulo

sãd linhas nini delgadas (|uasi imperceptíveis, de modo ([iie, á primeira vista, só

apparece a base como liuha recta perpendicular no extremo do fio subtilissimo (|ue

a sustenta. Estas singularissimas escamas (fig. 16) da Hesperia Syrichtus, si bem ([uc

apparentementc tão diversas das do TrJpfjnnu.'^ Morcatus, podem, não obstante, ser

muito facilmente derivadas da mesma forma (lig. 11, i).
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Leucociiitonea Arsalte, Liiiii, (Niveus, Oram.) (lig. 10 — 22). A prega ccslai

(los iriachos é muito menor do que na espécie antecedente, occupando apenas um
terço do bordo anterior da aza e menos de metade da larga do raintersticio entre a

dita prega e a nervura costa!.

A pennugem encerrada na prega nasce só da superfície do bordo recurvado da

azaeacha-se protegida por duas íileiras ou cercaduras de escamas, das ([uacs uma é

inserida ao longo da nervura marginai (fig. 20, M), e a outra ao longo da linha recta

(lue separa a parte recurvada do resto da aza ; o comprimento destas ultimas escamas

eguala a largura, sendo muito mais curtas as inseridas na nervura marginal. A pen-

nugem compõe-se de escamas de duas formas diííerentes, correspondentes ás que se

encontram na Hesperia Syrichtus.

As da primeira forma (fig. 21) assemelham-se ao ferro de uma lança; ellas têm

cerca de 0'^'",15 de comprimento, variando a largura de um nono até um quarto do

comprimento, e achando-se a maior largura immediatamento acima do ponto de in-

sersão, ou á pe(|uena distancia delle, correndo d'ahi aos lados em linha quasi recta á

ponta aguda da escama. Estas escamas (que evidentemente correspondem ás repre-

sentadas na fig. 17 da Hesperia Sytichtus), são pallidas, transparentes, com a ponta

mais ou menos opaca, e a base quasi sempre percorrida por uma estria longi-

tudinal composta de grânulos opacos. As escamas da segunda forma (fig. 22) têm o

mesmo comprimento de 0°''",15, e são tão delgadas que antes merecem o nome de

cabellos, pois que a sua largura raras vezes attinge a 0™"\002; sendo geralmente

muito menores, terminam em um fio subtilissimo, em cujo extremo se vê um bo-

tãosinho punctiforme, muitas vezes quasi impcrceptivel, e que parece faltar comple-

tamente em algumas destas escamas ou cabellos (que correspondem ás da fig. 16 da

Hesperia SyricJdus).

<«

Thyaiele Simplicius, Stoll. (Eurycles Latr) (fig. 23—28) Herrich Scaeífer (1)

distinguiu três variedades de Eudamus (Gomurus) Eurycles, como elle chamou á es-

pécie designada pelo nome de Thymele Simplicius no catalogo de Kirby. Na primeira

variedade, as azas seriam destituídas de pontos e maculas transparentes, e só no lado

inferior haveria três pontos costaes. Ainda não vi por aqui esta primeira variedade.

Na segunda variedade os três pontos costaes seriam visíveis em ambos os lados da

aza, e além disso haveria alguns pontos transparentes pelo meio do bordo anterior

;

esta segunda variedade, ás vezes também por aqui se encontra, sendo os machos

sempre providos de prega costal. Emfim, na terceira variedade os pontos e maculas

transparentes formariam uma fita estreita, ás vezes interrompida na cellula terceira

(como na fig. 25), outras vezes mostrando-se interrompida até além da segunda ner-

(1) Prodrom. system. lepidopt. faseie. Hl—1868, pag. 61.
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vara ou primeiro ramo da nervura media (comoiiafig. 23). Segundo flerrieh Schaeffer

os dous indivíduos maciíos, cujas azas interiores acham-sc representadas nas figuras

23 e 25, pertenceriam a esta terceira vaiiedade, e, não ol)stante, um deites

(lig. 23 e 24) não possuc nenliiun vestigio de prega costal, cmquanlo o outro (fig. 25

c 20) é dotado de uma prega costal bem desenvoldida.

Como esta terceira variedade abunda no Rio Itajahy, pude examinar um numero

avidlado de exemplares, c veri(i((uei (|ue a prega costal falta em todos os macbos, em

(|ue a tila transt)arente entra na primeira cellula (fig. 23), c que existe em todos

aijuelles em que a mesma lita não passa além da segunda nervura [íig. 25). Nestes

individuos providos de prega costal o numero ca extensão das maculas transparentes

são mui variáveis ; lia um numero quasi infinito de formas intermediaiias entre a

segunda variedade de Herrich Scliictíer e outras semelhantes aos machos destituídos

de prega costal, possuindo, como estes, maculas transparentes nas cellulas 3* e 6*, e

distinguindo-se deites apenas pela falta da macula transparente da primeira cellula.

Da mesma sorte também se observa uma variabilidade considerável nas escamas de

que se compõe a pennugem da prega costal.

As escamas representadas na figura 27 são de indivíduos que tinham só três

pontos costaes, (nas cellulas 7'^ até 9^"), e careciam de macula transparente na cellula

3^ (fig. 25); as da íig. 28 foram tiradas da prega costal de um macho que tinha

((uatro pontos costaes (nas cellulas O'' até 9^) e uma macula transparente na cellula

3*. As escamas encerradas na prega costal mostram duas formas principaes : na

[irimeira forma (fig. 27, a, b, c, d ; fig. 28, a, b) distíngue-se uma parte inferior lan-

ceolada, attenuaiido-se em uma parle terminal mais ou menos íiliforme, cujo extremo

se dilata de novo em uma espécie de lamina ou leque triangular. O comprimento

destas escamas que em certos machos (fig. 28) é apenas de O""",08 até O"™, 16, eleva-

se em outros (fig. 27) de O""™, 2 até O'"'", 3. As escamas da segunda forma (fig. 27, e,

fig. 28, d) costumam ser mais delgadas, sendo ás vezes perfeitamente capilliformes

(fig. 28) ; ellas transfoi-mam-se insensivelmente cm fio subtilissimo, em cujo extremo

só em poucos casos (íig. 27, e) pode se distinguir um botãosinho punctífoi-me. O seu

coiiipiímento é o mesmo da primeira forma. Além disso costuma haver algumas es-

camas mais curtas, espessas e opacas (fig. 27, f : fig. 28, c), semelhantes ás da pri-

meira forma.—A prega costal occupa quasi a metade do bordo anterior da aza,

porém, é bastante estreita.

Si em lodos os districtos habitados pela Tlujmele SimpliciKs os individuos machos

privados de prega costal distinguirem se dos mais, o que acontece aqui, pela fita

transparente prolongada além da segunda nervura, convirá consideral-os constitui-

dores de uma espécie distincta e não como simples variedade. Como quer que

seja, porém, é digno de observação que de duas formas tão semelhantes, incluídas

na mesma variedade por Herrich SchaiíTer e outros, uma tenha a prega costal bem

desenvolvida, em(|uanto a outra acha-se inteiramente destituídada mesma prega.
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Niiigiicm alé agora parece ter reparado nesta falta da prega costal em certos

machos do Thymeíe Simplicms ; pvo\ii\e\ynQn\,e estes machos, por causa desta mesma

lalla, têm passado por fêmeas, erro bem perdoável quando não se podem examinai-

os animaes vivos, cujo sexo facilmente se conhece pelas partes genitaes.

Thymele Protillus. Hen: Sch. (fig. 30). A puega costal occupa quasi a

melado do bordo anterior da aza, estendendo-se um pouco além da macula tran-

sparente da cellula 12. Ha no interior da prega :

1.° Escamas de cerca de O™'", 3 de comprimento ( fig. 30, a) com a base

lanceolada c a lamina terminal arredondada, oval, triangular ou cordiforme de lar-

gura variável.

2." Cabellos tenuíssimos (fig. 30 b) que têm o mesmo comprimento.

3." Escamas estreitas (fig. 30, c) com os lados quasi parallelos, de cerca de

O'"'", 12 de comprimento, sobre 0"'°,004 de largura apenas, terminando de repente

em um fio subtilissimo, quasi imperceptível.

4." Fragmentos de cabellos articulados (fig. 30, d), que em geral não são muito

abundantes.

Thymele Proteus, Linn. (fig. 29). Nesta espécie, muito semelhante á prece-

dente, a prega costal costuma não passar além da macula transparente da cellula

12, sendo também mais estreita do que na Tliymele Protíllns. Predominam no

interior da prega os cabellos articulados transparentes (fig. 29, c), cuja largura

raras vezes se eleva a 0""\004
; o comprimento dos artículos é de 0"''",016 até mais

de O™'", 03. Geralmente acham-se estes artículos reunidos em numero de 7 até 12.

Além disso ha escamas, cuja maior parte (fig. 29, a) tem cerca de 0°"",2 de com-

primento sobre 0™°\02 de largura ; são pallidas e percorridas por uma estria longi-

tudinal de grãosinhos opacos; a base attenua-se insensivelmente, e termina em
pequena lamina elliptica ; sua largura não excede, ou nem mesmo attinge a

maior largura da base. Ha também escamas menores da mesma forma (fig. 29, b),

cuja lamina terminal costuma ser mais estreita ainda, e que não apresentam a

estria longitudinal opaca das maiores.

Entheus Vitreus, Cram. A prega costal dos machos desta elegante espécie é

muito estreita, e encerra cabellos articulados e transparentes ; os artículos ou são

soltos ou reunidos em numero de 10, ou mais, e têm geralmente 0"'",015 de com-

primento sobre O™",004 de largura ; mas tanto o comprimento como a largura são

muito variáveis.

Afora estas espécies, examinei a prega costal de varias outras, cujos nomes

não conheço ; como porém observações, que não podem ser verificadas por outros

por não se conhecerem as espécies, em que foram feitos, são em geral de pouco
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valor, limito-me ca dizer algumas palavras sobre algumas das formas mais notáveis de

escamas, ou cabeilos, que encontrei na prega costal dessas espécies.

Em uma espécie de Tdegonus (com as maculas transparentes amaiclladas, e

uma grande macula prateada na superfície inferior das azas posteriores) predomi-

navam, na prega costal, escamas capilliíorines (lig. 31, a) transparentes, muito com-

pridas (tendo até O""", 36), que de repente attcnuam se em lio subtilissimo ; eram

acompanliadas de algumas escamas (fig. 31, b), semolliaiiles ás escamas menores de

Thjmele, Prolem (fig. 29, b), e de alguns fragmentos de cabellos articulados.

Em outra espécie os artículos dos cabellos (fig. 32) que muito variavam em

comprimento e largura, eram notáveis por serem, ligados por fios assaz compridos,

(]ue também se conservavam nos articulos soltos.

Emfim, em uma espécie muito semelhante ao Aclilyodes Thraso, Hubn. (I) a

prega costal, que era muito estreita, encerrava escamas lanccoladas mais ou menos

opacas (fig, 33, b, c) e cabellos transparentes (fig. 33, a) notáveis por serem provi-

dos de uma espécie de raiz fusiforme ou appcndice vesiculai-, transjíaiente, de cerca

de O"'",025 de comprimento, e 0'"'",0()8 de grossura. Nas outras Hcsperideas (pie

examinei encontrei só uma vez uma raiz semelhante em uma escama da prega costal

de Tfílegonns iMercatus (fig. 11, a). Na sub-familia das Pierinas as escamas odorí-

feras espalhadas na superficie das azas dos machos são quasi sempre providas de

appendices vesiculares.

Quanto á funcção da prega das Hesperideas, creio que não pôde haver duvida

de (jue lambem j)ertença á classe dos órgãos odoríferos, os quaes, infinitamente

diversificados, distinguem o sexo masculino de tantos outros lepidopteros tendo em
certas espécies do género Papilio tomado uma forma muito semelhante ; não ê,

poiém, a maigem anterior das azas anteriores, e sim a posterior das posteriores que

se acha recurvada, cobrindo, ora uma escova de pellos compiidos, ora uma pen-

iiiigem palUda muito deusa. No Papilio IMotesilaus a escova preta incluída n aqucMa

prega marginal cxhala um ilieií-o nuiito intonso e desagradável, eniquanto um
aroma suave emana da pennugcm pallida do Papilio Nephalion. Está pois eviden-

ciada nestas espécies de Papilio a funcção odorifera da prega marginal das azas

posteriores, e pela analogia n)anif(\sl;i ipie com ella tem a prega costal das Hespe- ^

rideas, parece muito provável «pie a esta também se deve attribuir a mesma funcção.



ARCHIVOS no MUSFU NACIONAL 41»

ex:p>]l.ic.a.çj^í^o ID.A.S FxarTj:EiJ^&
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ESTAMPA V "

FU/. í, 5. — T('h'f/onH>i Mulas, Cram.

Fiff. 4. — Aza anterior com a prega coslal (P) desdobrada, de lanianlio ii;diiral.

Fig. 2. — Prega costal desdobrada, augmentada 8 vezes, M nervura niarL^inrtl

c nervura costal.

Flçj. 3. — Escamas inseridas ao longo do limite entre a margem recurvada e o

resto da aza, angmentadas 25 vezes.

Fig. 4. — Escamas inseridas ao longo dn área coberta peln margem recurvad.i.

augmentadas 25 vezes.

Fig. 5. — Cabellos articulados, formando um pò pardacento no inteiior dn

prega costal, augmentado 180 vezes : a. articidos soltos : />. ditos uni(l(»s : ed. ca-

bellos imperíeilamente articulados.

Fig. 6, 9. — TekgoHus, spoc (?), de S. Bento,

Fig. 6. — Aza anterior, com a prega costal (P) fecbada, de tamanbo natural.

Fig. 7. — Secção transversal pelo meio da prega costal, augmenlada 25 vezes.

M, nervura marginal ; c, dita costal ; se, dita sub-costal.

Fig. 8. — Artículos soltos dos cabellos do interior dn prega, augmenlados

180 vezes.

Fig. 9. — Cabello articulado augmentado 180 vezes.

Fig. 10, 11. — TelegoHiis MorccUm, Fahr.

Fig. 10. — Aza anterior com a prega costal (P) fecbada, augmenlada 2 vezes.

1, nervura sub-mediana ou interna ; 2, S, 4, pi'imeiro, segundo e terceiro ramos da

nervura mediana ; 5, segundo ; 6, primeiro ramo da nervura discoidal : 7. (piirdo :

<^, quarto ; 9, terceiro ; 40, segundo ; 44, primeiío j-aiuo da nervura sub-costal

:

42, nervura costal.

Fig. 44. — Escamas enceri-adas na prega costal, augmentadas 180 vezes.

Fig. 42, 48. — Hespevía SynchtKs, Fahr.

Fig. 42. — Aza anterior, augmenlada S vezes. P. prega costal.

V. Hl. —

7
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Pig^ 4S. —Secção Iransvorsíil pola prega coslal, augmonlada 25 vezes. M, .s, .sr.

nervuras inar^íiiiaL coslal c sultcoslal.

pig^ U^ _ Escamas inseridas ao longo da iieiviua marginal, augmenladas 80

vezes.

p\fj^ 4õ^ — nilas da snperficie interna da margem recurvada.

Fi(j. 16, 17. — Oilas da área coberta pela margem recurvada.

pig^ iS. — Ditas do fnndo do angulo formado pchi margem recnrvndn e o resto

do azn. As fignras 15, 18 sfio augmentadas 180 vezes.

ESTAMPA VI

Fiíj. 49, 55. — Lcucocliiionm ArsaUe, ÍÁnn.

Fif/. 49. — Aza anterior, augmentada 8 vezes. P prega coslal.

Fi(i, 20. — Secção transversal pelo meio da prega, augmentada 25 vezes.

F/V/. 5/. 52. — Escamas do interior da itrega, augmentndas 180 vezes.

Fiq. SS—28. — Tliipnele ShnpUcíiia, Sloll. (masc.)

Fi.g. 23. — Aza anterior de um macho sem prega coslal, augmentada 2 vezes.

As cellulas da aza são muneradas segnndo llerrich ScluelTer.

Fifj. 24. — Secção transversal pela mesma aza no logar occupado em outros

maclios pela prega coslal, augmentada 25 vezes. M. c. es. nervuras marginal, coslal

e subcoslal.

Fif/. 25. — Aza anterior de um mnclio provido de pivgn coslal, (P). augmen-

l;idn 2 vezes.

Fif/. 20. — Secção transversal pel(t meio da pregn coslal. angmenlnda 25 vezes.

tn. r. nervuras marginal c coslal.

Fif/. 27. — Escamas do interior da prega coslal.

Fif/. 28. — hilas de ontro individuo.

Fi(/. 29. — TIii/i/ipIc Priilfiis, Liim. (masc.) Escamas da prega coslal.

Fif/. -W. — Tín/molo Pmiilhis. Jícii' Sch. (masc.) Escamas da prega coslal.

Fif/. S4. — yrlrf/oiiiis, esjiecie indi^lerminada. Escamas da prega coslal.

/•''//. -55. •— Ailiculos de cahellos da prega coslal de inna llesperidca indeter-

minada.

Fif/. 55. — Cal)ellos e escamas da |irega coslal de uma espécie nniilo seme-

lhante ao Achhjodrs lliraso, líiihii.

As figuras 27—8.S são auumenlados. 180 vezes.
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[SÍIGICO[S EXPEimS
Sobre o veneno^^' do Crotaliis horridiis

[Serpcnt à sonnettes)

Trabalho executado no Laboratório do Museu Nacional

PEIO

m. iA.€imk fftiQ
Library
NEW YOUK
BOTANICAL
QARDEiN

E' ainda hoje um assumpto cercado de immensas obscuridades na

sciencia aquelle que se refere aos venenos animaes. Conhece-se actual-

mente mais ou menos, é verdade, os eíTeitos produzidos pela secreção de

certas glândulas de alguns bufonerineos, graças aos trabalhos recentes de

Vulpian e de Claude Bernard; a acção do veneno das salamandras já foi

também estudado e os seus effeitos não são desconhecidos. Outro tanto

não se pôde dizer e menos affirmar com relação ao veneno dos ophidios,

sobre cuja acção intima no organismo continuam ainda a subsistir sérias

(1) Possue a lingua franceza dois termos differenfes — venin e poisou, um para significar o
veneno produzido pela secreção de certas glândulas animaes, e outro que se applica mais particular-
mente aos venenos organicos'e inorgânicos. Na lingua ingieza existem também dois lermos — venom
e potsoii, com significações difterentes. No portuguez ha a palavra — peçotiha, que corresponde ao
venin do francez ; entendemos, porém, que se podia bem applicar ao producto toxico das glândulas de
certos ophidios o termo genérico de ve?ie?io, preferindo-o ao de peçonha, que é termo mais vulgar e

menos expressivo.

V. III—3
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duvidas 110 espirito daquelles que se lèiii uccupado um pouco com esse

estudo.

Já no século passado Fontana, que se havia entregado com afinco, du-

rante longos annos, ao estudo dos venenos americanos, dirigio também a

sua attenção para o veneno da vibora, e chegou a coUigir grande somma
de factos experimentaes, os quaes forneceram depois os elementos para uma
importante publicação daquelle distincto physiologista.

Os mctos de Fontana, porém, além de serem exclusivos á espécie

européa, cujo veneno passa por ser muito menos activo que o produzido

pelas espécies do Novo-Continente, accresce ainda que são em si mesmos

pouco concludentes.

Cla^de Bernard, a cuja sagacidade experimental estava talvez reser-

vada a solução completa deste problema, si a morte não viesse arre-

batal-o tão cedo, interrompendo importantes trabalhos, não chegou a instituir

uma longa serie de experiências nesse sentido. Apenas, quando tratava de

investigar o que havia de verdadeiro na tradição transmittida aos viajantes

da America Meridional, relativamente ás substancia componentes do uirary,

fez elle um numero limitado de experienciasas que não tiveram outro

resultado sinão demonstrar que os eíTeitos do uirary em nada se pareciam

com os produzidos pelo veneno da vibora.

j\as regiões callidas, equatoriacs e tropicaes, onde abundam as espécies

de ophidios mais temiveis, onde portanto são mais frequentes os casos

de morte, consecutiva á picada desses reptis, a observação minuciosa de

alguns médicos clínicos tem contribuído largamente para o conhecimento

dos symptomas produzidos pelo veneno de algumas espécies mais conhe-

cidas. Rufz de Lavison, Guyon, Blot, Saint-Vel, estudaram cuidadosamente

a symptomatologia do veneno da vibora amarclla da Martinica [ Duthrops

lanceolatusj , e os seus trabalhos, ainda hoje muito lidos e apreciados, in-

dicaram o caminho que deviam seguir os seus successores. Ultimamente

Fayrer, em Calcutá, entregou-se a sérios estudos sobre o veneno da cobra-

capello (Naja trípudíansj , a espécie mais commuin e quiçá a mais temí-

vel da índia ; as suas conclusões, porém, relativamente ao veneno daquella

espécie indiatica não ficaram assentadas sobre bases muito firmes.

E' preciso convir que o lado clinico da questão tem sido até aqui

mais explorado do que o lado experimental e physiologico. Para isso tem

contribuído não pouco a dilUculdade que ha em obter-se esses animaes

vivos e o perigo de manejal-os na experiência.

No Brasil, ao que sei eu, ninguém proesguio ainda nessa ordem de

estudos, e a própria observação dos phenomenos produzidos no homem
pela picada dos ophidios, que são tão abundantes neste paiz, tem ficado
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quasi restringida ao limitado circulo dos curaiidííiros c dos charlatães. Um
ou outro viajante, d'entre tantos ([ue se internaram por estas vastas re-

giões, falia, de [)assagem, nas suas narrações de viagem, de alginn facto

por elle observado ou que lhe fora referido por outrem. Esses factos^

porém, são, por via de regra, acompanhados de informações falsas, ou de

apreciações inexactas e ridiculas, não podendo, por isso, merecerem inteira

confiança.

A importância que me parecia se devtira ligar entre nós a tal assumpto,

encarado, já pelo lado humanitário, já principalmente pelo lado scientifico,

suscitou-me a idéa de iniciar aqui, no Museu Nacional, único estabeleci-

mento que oíTerece as condições favoráveis para esses estudos, uma série

de investigações sobre o veneno dos ophidios do Brazil.

Em 1877 principiámos as nossas primeiras investigações e os resul-

tados por nós colhidos de um certo numero de experiências feitas com
o veneno da Bothrops jararaca appareceram publicados no 2" volume dos

Archivos do Museu Nacional desse anuo. Comquanto as conclusões exaradas

naquelle trabalho fossem expressamente dictadas pelos factos submet tidos á

nossa observação e experiência, comtudo, não tinham ellas ainda um cunho

definitivo, e nós mesmo reconheciamos a possibilidade de modificar a nossa

opinião sobre certos pontos em indagações ulteriores. Áccresce mais que

tratava-se alli apenas do veneno de uma espécie única, e convinha exami-

nar si as conclusões finaes tiradas para a acção desse veneno podiam esten-

der-se também ao veneno de outras espécies.

Postoque d priori não nos parecesse aceitável a supposição de que o

veneno dos ophidios actuasse differentemente segundo as espécies, todavia

só os factos podiam levar-nos a reconhecer qual o verdadeiro valor dessa

hypothese. A grande actividade que se dizia possuir o veneno do Crotalus

horridus, tornou-se sobretudo para nós objecto de particular a t tenção e

curiosidade, e não foram poucos os meios e esforços que empregamos para

obter vivo um individuo daquella espécie. Frustradas, durante muito tempo^

as nossas esperanças, vimol-as por fim coroadas de successo, graças á

obsequiosidade do Sr. Van-Deventer, cônsul geral dos Paizes-Baixos, o qual,

tendo recebido da Bahia um Crotalus horridus, quiz confial-o aos cuida-

dos do Museu Nacional, onde o aproveitámos para as nossas expe-

riências.

Seja-me licito manifestar aqui o nosso cordial reconhecimento áquelle

distincto cavalheiro pela attenciosa delicadeza com que cedeu ao nosso

tão justo empenho, pondo á disposição do Museu Nacional, durante algum

tempo, um animal que estava destinado ao Jardim Zoológico de Ams-

terdam.
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Das três ou quatro espécies crotalicas ({ue habitam o Novo-Continente,

o Crotalus horridus è a espécie peculiar do Brazil. Nos vastos campos de

Minas Geraes e de S. Paulo, nas provincias da Bahia, do Ceará e do Ama-

zonas, estendem-se os dominios desse reptil, cuja formidável reputação co_

nheceni tanto os sertanejos como os viajantes que tem percorrido essas

remotas provincias do Brazil. Encontra-se esta espécie habitando de pre-

ferencia os togares descobertos, os sitios planos e arenosos, onde a sua

presença *é uma constante ameaça á vida dos outros animaes e do próprio

homem. Xas planícies que bordam as margens do Rio Branco, na pro-

víncia do Amazonas, reíerio-me o engeidieiro Martins Coitinho, que alli

esteve algum tempo, lia uma [)rodigiosa quantidade desses reptis. Ao appro-

ximar-sè a hora do crepúsculo os animaes que pascem nos campos, adver-

tidos pelo instincto do perigo que os ameaça, correm em multidão a escon-

der-se no matlo e abandonam o campo ao dominio exclusivo dos Crotalus.

Então, no meio da([uella immensa solidão, ouve-se quebrar o silencio da

noite o sinistro ruido dos chocalhos e ao mais afouto faliece a coragem,

para aventurar-se a taes horas naquelles campos.

Alli, nas proximidades das habitações, costumam os iiidios queimar

diversas resinas aromáticas, cujas exhalações servem para afugentar aquelles

reptis. Ao alvorecer, fatigados da lucta nocturna, elles voltara aos seus

escondrijos para recomeçarem na noite seguinte a mesma peleja.

O Crotalus ([ue existe no Museu Nacional e que sérvio ás nossas expe-

riências, tem mais de um metro de comprimento e pertence ao sexo femi-

nino. Nelle se encontram bem accentuados todos os caracteres da sua

especi<\ O extremo caudal apresenta-se munido de uma serie de peque-

ninas meias espheras córneas, de cor amarellada, augmentando de tamanho

á medida que se afastam da ponta da cauda. Moveis e vibrateis , con-

stituem ellas o apparellio sonoro do reptil. Os dentes veneniferos são cana-

liculados, ponteagudos e incurvados, attingindo nesse individuo o compri-

mento de dois centímetros. Quando fustigado ou enraivecido pela presença

de outro animal, ellc projecta a linga biíida lora das maxillas e imprime

uma vibração tã(j rápida á cauda que se ouve á distancia o ruido do

chocalho. A sua excitação chega ás vezes ao ponto de arreraessar-se fu-

riosa contra as grades da jaula, ficando presa pelos dentes no tecido de

arame dessas grades. Comprehende-se bem de quantas cautelas não nos

foi [)reciso cercarmo-nos, eu e os meus ajudantes, para, coUocando o ani-

mal que devia soífrcr a experiência em condições de ser mordido pelo

reptil, evitarmos ao mesmo tempo a aggressão dclle.

As nossas pesquizas, dirigidas mais particularmente para a acção phy-

siologica do veneno, forneceram-nos occasião de estudar conjunctamente os
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syinptoinas do eiivenenainento, as modificações imprimidas ás propriedades

dos tecidos vivos, as allerações do sangue, etc. Os caracteres physico-chimic(js

do veneno, a sua consliluieão revelada ao microscópio, a sua acção sobre

os elementos figurados do sangue foram também objecto dtí um (;shid<j

acurado e minucioso. Bas(;ado nesse estudo, cbegamos a expliear o mecha-

nismo da morte, produzidfi pelo v(íneno crotalico e dar a razão pliysio-

logica de certos symptomas. O reconhecimento da eíUcacia de certos an-

tídotos entrou também na ordem das nossas investigações exp(;rimentaes,

cabendo-me a satisfação de haver demonstrado o poder nentralisante do

alcohol para esse veneno.

Cumpre dizer que pouco ou nada de positivo podemos colher sobre

o ponto principal das nossas pesquizas nos auctores que, antes de nós

publicaram alguma cousa sobre a acção do veneno do Crotalus. Apenas

algumas observações incompletas de Brainard e de Burnett, citadas por

Moquin-Tandon e Van Beneden, sobre a deformação dos glóbulos do san-

gue, apparecem como dignas de nota nos tratados de Zoologia medica.

Não conhecemos o trabalho de Weir-31itchell^

—

Researches upon the venom

of Ratle Snake, citado de passagem por Saint-Vel
;

quer-nos parecer, porém

que as questões physiologicas não constituem o assumpto principal daquelle

trabalho; do contrario, ellas teriam merecido a attenção particular de

Saint->'el, quando no seu livro Maíaãics des rnjiom uitrrtropiralrs, se occupa

das picadas produzidas pela Bothrops lanccolntus da Martinica.

Dividimos o nosso trabalho em duas partes.

Na primeira—reunimos os factos experimentaes, sobre os quaes vamos

depois assentar as nossas conclusões finaes.

Na scí/ít/iík,—apoiando -nos nesses factos, descrevemos os symptomas, assim

como as lesões anatómicas encontradas post mortetn, inclusive as alterações

do sangue. Falíamos depois dos caracteres physicos e microscópicos do

veneno e em seguida apontamos as analogias que existem entre as mani-

festações symptomaticas do veneno do Crotalus e aquellas que caracterisam

certas moléstias infectuosas e virulentas. Passamos, por fim, a fazer algumas

considerações sobre os antídotos desse veneno, mostrando nessa occasião

os benéficos eífeitos do alcohol.

Acompanham este traballio diversas preparações microscópicas lithogra-

phadas pelo hábil deseidiista do Museu, o Sr. Lallemanl, representando

os elementos figurados do veneno crotalico e a destruição globular pro-

duzida no sangue por esse veneno inoculado.

V III i
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I.-- Factos experimentaes

Foram estas expcriciicias presenciadas não só por quasi lodo o pessoal

technico da secção zoológica do Museu, mas ainda por diversas pessoas

intelligentes e instruídas nas sciencias naturaes, que manifestaram o desejo

de acompanhar as nossas pesquizas.

Quando, durante ou depois de uma experiência, acontecia surgirem algu-

mas duvidas sobre a realidade de um plienomeno qualquer ([ue exigia

observação delicada e minuciosa, tive muitas vezes de recorrer ao teste-

munlio dessas pessoas para certilicar-me inleiramente du ([ue via e ob-

servava.

A observação dos animaes picados foi, na maior parle, feita, por assim

dizer, miiuito por minuto, desde o momenlu da inoculação do veneno até

o termo fatal. Convém dizer que nesta primeira parte não se acham in-

cluídas todas as experiências que fizemos e que foram numerosas, mas

somente aquellas que podiam servir de typo para a descripção dos sym-

ptomas e das lesões encontradas posl mortem.

Exp. I.— Puíqiiiitlio da índia, adallu, do sexo feminino.

Antes da experiência:

Temperatura rectal 38%5 Cent.

Batimentos do coração, 122 por minuto.

11 hs. '2{'.— Mordido na parte superior do pescoço.

11 hs. 20' .—Ligeiros estremecimentos nos músculos cutâneos.

11 lis. '.\()'.— O mesmo phenomeno nmis accentuado no dorso.

11 hs. 'M'.— O animal mostra-se muito abatido e cahe de flanco. Appa-

recem pefpienos movimentos coneuhi cos nos membros do lado direito; essas pe-

quenas convulsões duram apenas abjuns segundos; as patas, as orelhas, o focinho,

tomam uma cor arroxeada. Velicando a pelle em pontos differentes, reconhece-

se uma diminuição da sensibilidade cutânea. Os movimentos reflexos, porém,

não estão abolidos: approximando-se o dedo da córnea do animcd, immediata-

mente clle fecha os olhos. Nota-se ipie mesmo as mais fortes compressões exer-

cidas sobre a orelha ou outras partes do corpo não despertam (jrdos no animal;

apenas elle solta um grunhido abafado e (piasi impcrceptivel.

íihs.iS.— Voltam os movimentos convulsivos nos membros do lado direito;

elles duram apenas (dguns segundos e não reappa recém nuiis. A temperatura rectal

sobe nessa occasião acima de MO" e a respiração torim-se dijfud.

11 hs. ÍT— Morte.

Examinando cuidadosamenle os ponlos feridos peh» dcnle du reptil.
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não descobrimos ahi noiílmm sigiial de lumefacção ; somente notámos de-

baixo da pelle e nas malhas do tecido cellidar subcutâneo numerosas bolliiiilias

gazosas. Os pubnões e o íigado apresentam signaes de congestão. A bexiga

está vasia. Nos outros órgãos nada existe que mereça atlenção.

Applicando sobre os músculos do dorso e dos membros o papel de

turnesol, vimos que elles não davam a reacção acida. Uma corrente elé-

ctrica fraca excitava-os a contraliirem-se, e a 'sua irritabilidade só veio a

desappareccr no lim de algum tenq>o. Os nervos axillar e sciatico, postos

em contacto com os excitadores da machina eléctrica, provocavam fortes

contracções nos músculos correspondentes. Egual resultado obtinha-se em-

pregando a pinça de Pulvermacker. O coração respondia também ás excita-

ções da corrente.
«

Ás propriedades geraes dos nervos e dos músculos pareciam, portanto,

não ter experimentado modiíicações importantes pela acção do veneno.

Examinando o sangue, o que mais chamou a nossa attenção foi a

sua grande íluidez : elle não coagulava absolutamente nem pelo repouso

e exposição ao ar, nem pela batedura com varinhas. A sua reacção era

alcalina.

Exp. II.— Pombo.

í'2 lis. 11)'.— Mordido no dorso.

12 hs. iV.— Grande abatimento; respirarão aecelerada.

12 hs. 23'.

—

Apparecem alguns estremecimentos muscidares; a respiração em-

barara-se cada vez mais; o bico conscrra-se entreaberto.

12 hs. "S^S'.— Voltam os estremecimentos nos músculos das azas.

12 hs. 35'.

—

O pombo não pôde ler-se empe; agacha-se.

12 hs. A(y.— Pegusnos movitaentos convulsivos limitados ds azas c ás pernas;

a respiração torna-se ainda mais dijficil; elle deixa pender o pescoço.

12 hs. Ab\— Morte.

Abrindo a ave, logo depois da morte, vimos que os músculos contra-

hiam-se perfeitamente debaixo da excitação eléctrica e que os nervos transmit-

tiam a excitação aos músculos. O sangue estava muito íluido, incoagulavel,

e tinha a reacção alcalina.

Uma pequena porção deste sangue, inoculado no tecido cellular sub-

cutâneo de uma gallinha, produziu-lhe a morte no fim de algumas horas.

Exp. ÍII.—Ponpãnho da bulia, adulto, do scjco iirnsculino.

Antes da experiência:

Temperatura rectal, 39°.

12 hs. 19'.— Mordido na parte superior do pescoço.

12 hs. %h\— Emissão de urinas abundantes.
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\2 Its. nO'.— DiíJtruldade nos movimeníoa; pequeno lacrijmejaniento ; o animal

deita-se.

i'2 hs. 'i]'!'.— Levanta-se; anda am pouco e de novo deita-se.

12 ha. XV.— Já não pôde sustcntar-se sobre as pernas; comem a respirarão

a embaraçar-se.

12 hs. 'M\— Lujciros movimentos convulsivos limilados aos membros posterio-

res; diminuição na sensibilidade cutânea; impossibdidade de (jritar.

['2 hs. 'MV.— Respirar 10 muito lurelerada.

12 hs. ir.— Completa immobdiílade; a Si'nsibilidade rejlcia (puisi aludida.

12 hs. 'iX.— Morte.

Depois (hl iiiortt' os miisciilos conservaram a sua irritabilidade por

muito tempo; elles não tem a reacção acida. Os nervos motores respon.

dem ainda á excitação da |)inra de Pulvermacker.

Depositado o sangue em [)rovetes, elle apresenta-se muito fluido, com

uma coloração rósea e não coagula. Batendo-o não se obtém o mais pe-

queno filamento de fibrina. A sua reacção é alcalina.

Uma porção deste sangue, tratado pelo chlorureto de sódio em excesso,

não deu precipitado algum com os caracteres da plasmina de Denis (de

Commercy); o que ficou no fundo era um deposito vermelho mais escuro

do que o resto do liquido, parecendo ser produzido pida precipitação dos

glóbulos vermelhos. Este deposito dissolveu-se bem em dez vezes o seu

peso d'agui, e esta solução, tratada dep;Hs pelo sulfato de magnesia em
excesso, depositou no fundo e nas paredes do provete vestígios de uma
substancia branca, levemente averjmdhada, um tanto viscosa.

E\p. ÍV.— Cão de pe(itirnn porte, muito novo.

Antes d(i experiência:

Temperntura rertul^ '.WY

.

Ikitimvnlos dn corarão intermitlcntcs, osculando entre lõo e lúo por minuto.

Movimentos respiratórios íS.

11 lis. 14'.— Mordido duas vezes, n primeira na parte superior do pescoço,

a serpinda uo (dho direito^ cuja roruea fui prijuraihi pelo dente do reptil.

11 hs. '.\V

.

— Começti (I animal a mostrar-se abatido; estira o pescoço repe-

tidas vezes tomo si estivera sentimlo ahjuui embaraço na (janpinta; o seu ijrito é

abafado.

11 hs. \]{\\— Contracções fortes nos músculos abdominaes, serjuidos de peipienas

evacuações.

11 hs. lV.y

.

—Os batimentos ihi corarão tornam-s:' mais fracos e iutermittentes.

11 hs. iO\

—

lirijue-se, dá ahpnis passos vacillantes e torna a deitar-se.

11 hs. \\\— Dijfa-uldadr na dciflutirão dos Vupiidos.
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12 //.s'. 1)\

—

Contínua o mcsnin esltulo; a tenípcralura no redo sabe a AO".

12 lis. :VS

.

— Diminncni de freqiifnria as contracções abdonúnacs; npíunuii ni-

compktn

.

12. lis. ir. — Diniumiçw na sensibilidadi' cutanrn r rrflr.ra . (h inoriínciilns

respiratórios atfin'i('m a \H) por minuto. Apkonia roniplcta. .{priiaiido-sc com (orça

a extremidadr da cauda, o cão afasta as maxíllas como para soltar }im cp-ito. mas

este não se protlnz.

12 lis. \y.^Kradiação lirpiida san^piinolrnta ; o microscópio, porém, não

descobre ahi os (jlobalos rermelhos do sainpie.

1 h. \V.— Os movimentos respiratórios reduzem-se a ()8 por minuto.

l /(. 'M\— Pequena salivação,

1 //.. 'VS.— Contracções spasmodicas nos músculos da cabeça, das maxidas e

dos membros anteriores.

1 //. )}5'.— .l.s' orelhas ficam erectas. Pequenas contracções na cauda e no

spJiincter do anus.

1 //. Tr.— Morte.

A irritabilidade muscular conservou-se muito tempo depois da morte_

Os uervos liypoglosso, sciatico e cubital respondem á excitação eléctrica

;

os músculos do piíarynge e do laringe contrahem-se perfeitamente. ?São

se nota tumefacçào nas cordas vocaes nem nas proximidades do ponto ferido

no pescoço ; apenas existe aqui um grande lumiero de bolbiidias ga-

zosas esparsas em derredor do ferimento produzido pelo dente do reptil.

O fígado está um pouco hyperemiado ; os pulmões, porém, não parecem

congestos. O sangue apresenta-se muito ílnido; não coagula pela exposi.

ção ao ar, nem pela batedura.

Uma pequena porção deste sangue , ccdliido logo depois da morte e

inoculado no tecido cellular de um pombo, pro;UizÍM-lbe a morte em menos

de 24 horas.

Exp. y.— Cadella de alto porte, adalia e bem nutrida.

Antes da experiência:

Temperatura rectal, -W)".

Batimentos do coração 10!); um pouco irregulares.

Movimentos resjiiratorios .'52 por minuto.

Da veia femoral extrahe-se uma pequena porção de sawjue; ede couijàla com

rapidez e o coaquio tem uma certa consistência.

11 hs. :}0\

—

Mordido successivãmente no olho esquerdo, cuja córnea é perfu-

rada, e na pálpebra inferior do mesmo lado. Sahida de uma certa porção do

humor aquoso. is pálpebras do lado esípierdo principiam Ioíjo a inchar.

12 hs.— J.s* duns pálpebras muito inchadas cobrem inteiramente o qlobo ocen-

v. III—5
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Inr; a incharão progride pnra o hido da face. Batimentos do corarão 7(S. Mom-
mentos respiratórios 'li. Aíiandante salivarão.

[2 lis. :]\)\— Augnicnta a incharão da face. Continua a salimrão. O animal

deita-se e parere muito prostrado. Os movimentos respiratórios sobem a Ai por

minuto; os batimentos do corarão tnais fracos, não excedem a 1%. A temperatura

110 recto é de 80". Apparecem lif/eiras contracções na perna direita e o animal

grita tpiando se comprime a cauda ou a orelha.

12 hs. .45'.— Contracrões fortes nos músculos abdominaes.

1 h.— Observa-se (pie o animal deglute os liquidas sem grande dijficíijdade.

Movimentos respiratórios 17 por mlnato. A ampliação do thorax durante cada

inspiração, tonwda com um stethometro de escala graduada, não excede a l mil-

limetro.

1 //. 'MV.— O animal tenta erguer-se, mas não consegue fizel-o. Apoiado

sobre as nádegas, oscida nessa posição e cahe outra rez. Os movimentos respira-

tórios descem a ['2 por minuto e a ampliação do thorax não vai além de 1/2 mil-

limetro em cdgumas inspirações. Batimentos do coração 70, muito irregulares, fra-

cos e com largas intermittencias de mais de 2 segundos. Diminuição da salivação.

Ligeiros estremecimentos nos membros posteriores. Diminuição notável da sensibi-

lidade. Comprimindo-se com a pinça ou ferindo-se com a ponta do escalpello a

cauda do aninud, elle não dá o menor signal de dor. O ani)nal vê bem com o

olho (pie não foi ferido e dá a perceber (pie ouve cpiando se chama por elle.

1 h. 56'.— Hemorragia pelo ferimento do olho es(pier(lo e pela veia femoral,

que tinha sido aberta antes da experiência. O sangue procedente desta ultima ori-

(jem não coagula absolutamente: elle apresenta-se muito flunlo e deixa nas paredes

da capsula (pie o contém manchas de um vermelho vivo.

No dia seguiiile o auinial vivia ainda , mas o seu abatiiiieiito era

profundo; elle j);irecia insensixcl a luda a sorb; de excitações qiK^ eiiipre-

gáiHus para liral-o do torpor em (jue estava. A's vezes levantava um pouco

a cabeça para logo deixal-a caliir inerte. A tumefacção da face, das pál-

pebras, do pescoço, havia ;dlingido proporções enormes. Os batimentos do

coração, extremamente enlVaquecidos, não excediam a (>0 |»oi- mi nu lo e a

respiração era nuus diapliramatica do ([ue coslal ; o desvio da escala do

stelhomelro não ia nlém de meio iniHinir(i'o (birante cada inspiração. O

sangue extraindo (1(3 uma das veias da perna, apresentou-se viscoso, com

o aspecto da gelatina.

Passados ([luUro dias vimos o animal outra vez. A inchação da face e

do pescoço linham desapparecido inteiramenlc ; apiMias tinha íieado um resto

de prostração. Segundo informações (pie tive, 2\ horas antes elle tinha

expellido uma boa porção de urina com a eòr do caf(^\

No fim de seis dias elh» achava-sc iulciramente restabelecido.
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ExF. \[.— J*uiiiho.

10 lis. KY

.

— Mordido na coxa e no dorso.

10 lis. \]0\— Agarha-sc e firii inuiiorrl. Itrspirarão apressada.

10 hs. 35'.

—

Afasia as azas, entreabre o bico e fica arqayante. A sensibi-

lidade cutânea está diniinuida.

10 lis. MY .^Calw sobre o jlanco, cerra os olhos e apresenta movimentos con-

viilsiros nas azas.

10 hs. -i5\

—

Itepclein-se, com peipienos inter calíos, as ronculsões.

10 hs. -W.— Morte.

O sangue colhido nas veias que vão ter ao coração , coagulou. O
mesmo aconteceu com o sangue extraindo de outros pontos. O coração

continuou ainda a palpitar alguns minutos depois da morte. Os mnsculos-

6 os nervos respondem energicamente ás excitações eléctricas.

Uma porção do sangue guardada n(.) vácuo da machina pneumática,

apresentou no dia seguinte um coagulo consistente, egual, de uma colo-

ração mais avermelhada no centro.

Á quantidade do serum existente na capsula, que continha os coágu-

los, era muito diminuta.

Exp. Yll.

—

Cadclla de peípieno porte.

Antes da experiência:

Temperatura rectal 39°.

Batimentos do coração 133.

Movimentos respiratórios 30 por minuto.

Extrahio-se de uma das veias da perna uma certa porção de sancjue, (pie ficou,

depositada numa capsula.

11 hs. Í0\— Mordido no lado externo da pata escpierda. O animal deu um

grito na occasiáo em que foi picado. Alguns minutos depois principiou a pata a

inchar e o edema foi subindo pela perna acima.

11 hs. 25'.— O aninud está inquieto; ergue-se, dá alguns passos vacillante^

e torna a deitar-se. Elle tem a perna ferida um pouco encolhida e levantada

do chão.

11 hs. 30'.

—

Respiração apressada. Os miisculos abdominaes conlrahem-se

com energia. Evacuação de fezes naturaes. O aninud solta profundos gemidos.

11 hs. 35'.— Vomitijs amarellados. Emissão de urinas com caracteres nor-

maes. Contracções mais fortes dos músculos abdominaes.

11 hs. 4.0'. — Respiração accelerada: 120 movimentos respiratórios por mi-

nuto. Temperatura rectal 38°, 5. Sensibdidade cutânea diminuída.

12 hs. 10'.— O animal grita (iiiando se comprime a cauda. A cabeça está



62 AUCIllVOS DIJ MVSEV NACIONAL

caluda , clk não pódr mnii^ Irrantal-a. Moriíiirntos convulsivos nas cxtrcniidades^

que duram aí(juns minutos.

\2 hs. 2\y.~}rortc.

Logo em seguida ú uiurte, derraiiiuu-se lui buca luiui porçàu de sangue

Uuido.

Dissecando a partií que tinha solVrido a picada do re[)til , descobri-

mos o tecido cellular, (jue. apresiMilava-se infiltrado de uni li([uido cor de

rosa; os capillares e as venulas appareciani como strias vermelhas no meio

desse tecido.

Examinando com nma lente .iinpliantt' to;la essa região, descobrimos

por entre as malhas do tecido cellnlai" nas proximidades da ])icada, innu-

meras l)olhinhas gazosas, rennid.is cm grupos. O mesmo ol)S("rvamos no

tecido cellular da coxa. Todo o systema venoso, principalmente as jngu-

lares, estavam túrgidas de sangue.

Dissecámos a carótida em grande extensão e depois de passar unui

ligadura nessa artéria, cortainol-a debaixo (Tagua, sem que se desse o des-

prendiment(j de nenhuma bcMlia gazosa. Os pulmões estavam iidiltrados

de sangue e na sua superíicie existiam numerosas manclias de uma cor

vermelha-escura ; a base, porém, tinha uma cor enegrecida. O sangue que

escorria dos cortes nelles practicados era muito Unido e i^spumoso. O co-

ração estava vasio. O estiMiiagi) tinlia a mucosa um j)ouco avermelhada

e o seu contendo era um liquido amarellado e viscoso. Os rins estavam

congestos. V bexiga vasia.

Exp. \lll.

—

Cadi-llii de prquVU) porte.

Antes da exprrirmw:

Temperatura rectal, iO",').

Batimi'iii()S dl) ruração ('»().

Movimentos respinitorios '2\ pnr minai'».

\'l /ís-. 15'.— Mordida nu (ace interna da coxa.

\'l //.S-. IW

.

— Contraem nos ntusodos ahdomináes. O animal conserva a

perna feriíla suspensa.

\2 lis.. 'MV.— Contracções repetidas nos musciilos da penai .
O animal levanta-

se c vomita nina matéria seini-li<iuida, eérampúçada e espumosa.

Laneainos então pela haca do animal 8 deci(irainmas de uma sui).'<tanciii pul-

verulenta, qw nos foi cnlmpr par um reCufioso de S. licnta, afim de ser expe-

rimenta la como antídoto. .1 salistancia fni dcijlutila com am pouco d^ujua.

\2 lis. \K .— Reapparecem os vómitos.

1 li_.^(jl,y; la-nr (, (iiiiinal a deijlulir outra dose e<pial do mesmo pó.
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l li. 2\— Folies (vidriurucs do diaphra(jmi(. O (ininial coiiserca-sc dciludu e

muítu abíilidi).

1 h. 10'.— Volhiiii as coulnirrõcs do diiiplifiniiiin c das nnisoilos (líidoinhidcn.

O animal vomita um liiiaido rspraso r amarcllado.

1 /). '?()'.— Temperatura rcrUd 'V.K). HcpHcm-se o.v vómitos, (inmdp pros-

tração muscular.

Ohrifja-sr o animal a deijlutir outra dose do pó.

1 h. 52'.

—

Reapparcceni os vómitos seijuidos de uma salivarão uhundim-

tissimii.

1 /;. 58'.— O animal rouserva-se deitado sobre o flanco; a respiração é

apressada; a hocca semi-aberta ; a ponta dn liiupai pende fora das ma.rillas. Dimi-

nuição notável da sensibdidade cutânea. Persistência da sensibilidade reflexa na

comeu.

2 hs. 10'. — Abundante salivação. O animal jaz prostrado e (piasi imuiovel.

Comprimindo-se fortemente a cauda ou as orelíias elle sidta um, (jrito surdo e

abafado.

Aggravando-se cada vez mais esse estado, veio elle a succumbir pelas 5 /ío/y(.s

da tarde. Pouco antes de morrer., serpindo informações da pessoa encarregada de

observal-o, Jwuve uma emissão de urinas sanguinolentas e movimentos convulsivos

nas extremidades.

Examinado 17 horas depois da morte, o cadáver apresentava uma

grande rijeza muscular, k córnea transparente tinha um aspecto vitreo.

A língua sahia comprimida por entre as duas arcadas dentarias. O ventre

achava-se entumescido e tympanico. Existia uma larga echymose occupando

grande extensão do tecido cellular da perna ferida pelo dente do reptil.

Nessa região os tecidos estavam como macerados e infiltrados de uma sero-

sidade avermelhada. xVUi, assim como nas paredes do thorax, existiam grande

numero de bolhas gazosas. Essas bolhas não mudavam a cor azul do papel

de turuesol. j\otava-se turgencia nos capillares superficiaes e no systema

venoso geral. Os pulmões e os rins estavam congestos; o coração vasio e

flaccido. Á bexiga continha uma pequena porção de urina, a qual, sendo tratada

pelo acido azotico e pelo calor, deu um abundante precipitado de albu-

mina. Havia signaes de hyperemia nas meningeas, no cérebro e no bulbo

rachidiano.

Exp. LV.

—

Cadella muito nova e de pequeno porte.

11 hs. 35'.

—

Mordida na perna direita.

Logo depois fizemm passar durante dez minutos a corrente eléctrica produ-

zida por um peípieno apparelho de Gaiffe. As duas pontas do excitador pene-

traram nos tecidos, acompanhando a direcçlo das picadas feitas pelo reptil.

V. III—6
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animal a prhtrlpio supportoa a corrente sem dar sígnaes de (jrande sof-

frimento. Apenas noíou-se iwlle uai lujeiro tremor caíiruhir como (upielle (pie

costuma jtroíluzir o frio.

[2 lis. 5\— \'(niiitus de um liifuido p:isloso e escuro.

[2 lis. W.— Grande prostração. O aninuã conserva-se deitado. A inchação.,

a principio limitada á perna, começa a invadir a cn.ra.

Fizemos então passar as extremidades do fto metallico etn derredor da perna

e communicamos o fu) com o apparelho de Gaijfe. Gada vez (pie se deixava passar

a nirrenfe, o animal enjuia-se, sullaca (jrilos prolomjados e esforç.ara-se por Urrar-

se dos laços que o prendiam. Durante meia hora nuodiremos a acção da corrente,

deixando apenas pnpienos inter ridios de repouso.

1 h. — Fortes contracçcies nos músculos abdominaes. Abatimento profundo. A
maxilla inferior pendente deixa ver a linijua llaccida e descorada, cahindo para

o lado sobre o ipml descansa o animal.

1 h. 5'.— Continuam as contracções nos musrulos abdominaes e appareceni

contracções nas pálpebras. A secreção lacnjmal autjmenta.

1 h. 35\

—

Os movimentos respiratórios oscidam entre 15 e 11 por minuto.

O aninud não pode mais levantar-se.

2 hs. — Contracções dos músculos da espádua e do diaphragma.

2 hs. 15\

—

Tornam-se mais fortes as contracções do dkiphragma. Emissão

de urinas sanijuinolentas. Abolição (piasi completa da sensibdidade.

Transportainol-o então para cima de uma mesa, e por uma dissecção

cuidadosa descobrimos a carótida, o pneumogastrico, e phrenico, o hypo-

glosso e os músculos mastigadores.

A excitação eléctrica do liypoglosso desafiava contracções na lingua.

Contracções se davam também no masseter quando applicavanios sobre este

musculo as extremidades do conductor. O pneumogastrico reagia sobre o

coração, produzindo a parada momen lança desle órgão quando Taziamos

passar a corrente na([U(dle nervo. A excitação do phrenico produzia gran-

des commoções do diaphragma.

Passamos d('[)ois a dissecar a perna Irrida. Cortada a pelle, escorreu

dos tecidos subjacentes uma serosidade avermelhada, a (jual precipitou

grande ([iiantidadi' de albiiiniiia [»t'lo acido azotico. Os capillares subcu-

tâneos estavam muito injectados, os tecidos macerados e com uma colo-

ração rósea. Exisfiam numerosas bolhas gazosas no tecido cellular sub-

cutâneo.

A's três e meia horas, conservando ainda o animal signaes de vida e

não sendo possível continuar a observal-o, cortamos-lhe a carótida.
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Exp. X.— GaUíiilut.

. 10 /í,v. 10\

—

Mordida Ires oczes comccutivas, sendo a nlli inti delias no dorso.

Dois minutos depois injeetoa-sc-lhe pdos esopkaf/o :\ renliins. ruhicos do arjuardenle.

Salvo um ligeiro ahalimento ({ue se dissipuu lofjo para dar lotjar aos phe-

nomenos do alcoholismo, nada de cxlraordinario apresentou a fjaUinha. Xo dia seguinte

ella sérvio para outra experiência.

Exp. XI.— Galliníia.

A mesma que sérvio na experiência precedente foi aproveitada para expe-

rimentar a acção neutrcdiz.anle do ammoniaco.

11 hs. -iO\

—

Mordida duas vezes.

Logo em seguida injectou-se-lhe pelo esophago 10 centimetros cúbicos de agua.

contendo em dissolução \ gottas de ammoniaco.

11 /í.s'. 50'.— Agacha-se e parece muito incommodada. Respira com dilfiral-

dade e conserva o bico entreaberto.

11 lis. 55'.— .1 cabeça pende para o chão., os olhos cobrem-se de um liquido

crijstullino, a sensibilidade torna-se (piasi extincta.

12 hs.— Convulsões. Sahida de uma pefpiena (piantidade de liquido viscoso

pela bocca.

12 hs. 5'.

—

As convulsões repctem-se e com auiis violência.

12 hs. &.— Morte.

Em uma das coxas, onde tinha penetrado o dente do reptil, desco-

brimos uma larga echymose, situada logo abaixo da pelle, em derredor da

qual existiam espalhadas no tecido cellular numerosas bolhinhas gazosas.

Exp . XII .
— Fra ngo

.

Mordido na cabeça.

Três minutos depois agachou-se e deixou cahir o pescoço. O bico eníreabrio-

se e a respiração tornou-se diffuil. No fim de 8 minutos principiaram as con-

vulsões, as quaes foram-se tornando cada vez mais violentas até que sobreveio a

morte no fim de 12 minutos.

Uma pequena porção de sangue extraltido delle pouco antes de morrer foi

inoculado sob a pelle de outro frango. Passados 20 minutos este mostrou-se

tristonho, fugio pcíra um recanto do Laboratório e ahi conservou-se com a cabeça

cahida e os olhos fechados.

No dia seguinte pela manhã foi encontrado morto.

Os membros estavam rigidos. Em diversos pontos do tecido cellular

encontravam-se bolhas gazosas. Na região em cjue tinha sido feita a inoculação
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do SLinguo oxistia ainda uma ])i)a porção dello, já secco o endurecido. Nos

tecidos visiidios começava o trabalho de putreíacção, o que fazia acreditar que

a nii>rtt' se tinha dado muitas horas antes.

Esto fr.uigo, assim com» outny^ (|ni' hiviam aiileriormente snccumbido

aos eíTeitos do veneno do Crotalus, foram dailos a comer a um cão, que

não m.niifesfon por esse facto sidVrimenlo algum.

E\i'. Xlll. — Franrjo.

Mordido no dono.

Loijo ciH sivjuida nijectou-sc com a HcruKjii dr Pntrtiz. nus proxininJndes

do jinitn frrido, 10 (jotías de nina Hohirão anunoniaral as^hii roniposta : (njnii, l\()

(jraniinds, (innnDnnico 20 ijulhis. Pussinlo nm (piniio d<' Imrn i-cjiiiin-sc a iiijcrrão.

Apezar de Indo, n nrr pruiripiou no fnii de 15 niiwilos ii jinir innilo pros-

trada r profjredlndo esse nhalnncnlo ceio a ímirumliir no niho de .").") miiniíos,

depois de riolentfis eonridsões.

Tirou-sc delia, depois da morte, uma pequena porção de sangue e

injeclou-se na veia femural de um cão. No fim de IS horas estava for-

mada nas proximidades do poido em ([ue foi injectado o sangue, uma

collecção de pus muito Unido e esverdinhado. Nesse ponto formou-se de-

pois uma ulceração profunda e extensa, que foi até descobrir os músculos

subjacentes.

E\i'. NTV.

—

Pombo.

No intnito de terijininíios si o (ihiii.nimpnto da temperatnra dos (tnimaes

snhmellidos â pirada poilia ÍLipiitr de idijnma maneira nos resalhnlos desta, fize-

mos alniiriir artijicialinrnle a lemperalnra de nm pomho ale 35" Cendij. e deixamol-o

em sefjnida ser mordido pelo reptil.

Ferido na aza e ao lado do sternon, eíle sahio tonto da jaula e no fim

dl' S minutos morria depois de Hip'iras ronrnlsões.

Quizemos vèr também si o sangue guardado muitos dias e já secco

podia causai- a iiioiMr dos animaes.

Para isso tomamos uma certa porção de sangue extrahido de um pombo,

o ({ual lia\ia sido picado muitos dias antes, e reduziniol-o i)ela trituração a pó

muito tino.

l nia |)orção desse pó 1'oi insnllado na entrada das rias aéreas de um
porquinho da Tndia e lu-idnim i-csnllado prodnzio.

()iili'a porção diluido n'agna r iiijeclado no recto, deu o mesmo resul-

tado negativo.

A terceira porção, j)or(''in. diluido n'agna e injectado no tecido cellnlar

subcutâneo, causou a morte do animal no lim dr poucas horas.
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PurliUito

:

O SciiigULí alleradu pclu veneno du Crulalus conserva as suas ([ualida-

des-lioxias ainda depois de secco e guardado por muitos dias.

Em contacto, porém, com as mucosas do recto e das vias aéreas, os

eíTeitos tóxicos não se produzem.

V. ni—

7





Or-sífíflii LESÕES mmm m\ íiíieji, ilíeiugões m

A )— Symptomas

Registra a sciencia muito poucas observações completas de individues

que succumbiram á acçào do veneno do Crotalus.

O caso do infeliz Drake, mordido em Ruão e succumbindo nove horas

depois; e no nosso paiz, a minuciosa e interessante observação de um mor-

phetico, que morreu 2i horas depois da picada, taes são as duas únicas fontes

clinicas onde se pôde ir buscar com segurança os elementos da s} mptomatolo-

gia. Cotejando os phenomenos observados nesses dois indivíduos com aquelles

que observámos nos differentes animaes submettidos ás nossas experiências,

chegaremos a traçar o quadro completo da symptomatologia desse veneno.

Os primeiros phenomenos que atlrahem a attenção são os phenomenos

locaes. Muitas vezes o animal ferido pelo dente do reptil dá um grito,

como si a inoculação do veneno lhe causasse alguma dòr.. Si a parte

ferida não é coberta de pellos, ve-se uma ou duas gottinhas de sangue

surdirem da solução de continuidade produzida pelo dente. Immediata-

mente a parte principia a inchar e a lumefacção estende-se ás regiões

mais próximas da picada. Minutos depois, o animal mostra-se inquieto,

6 si a experiência é feita em um cão, elle solta uivos prolongados. Estes

phenomenos, que seguem de perto a picada, são lentamente substituídos

por uma prostração geral : o animal deita-se e guarda uma certa immo-

bilidade. A respiração torna-se cada vez mais accelerada; os músculos
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abdominaes cuiilralicin-si' violcntamiMitc (» diapliragma agita-se convulsiva-

mente; a secreção salivar, assim como a secreção lacrymal, augmeiíUim muitas

vezes. Em alguns casos sobrevem vómitos de um liquido viscoso e amarellado,

acompanliados do evacuações e da emissão de urinas. Estes phenomenos

pareceram-m(í ser a consequência das fortes contracções dos músculos al)do-

minaes e <l(i diapliragma. Os batimentos do coração tornam-se por íim

extremamiMite accelerados e intermittentes; a temperatura rectal baixa de

maneira notável e o animal cahe em um abatimento profundo. A sensibi-

lidade cutânea íica então (juasi abolida. Apparecem depois contracções

limitadas aos músculos da face e das orelhas, alternando com violtíutas

convulsões tónicas dos membros anterior(ís e posteriores ; as intcrmittencias

do coração turnam-S!' mais prolongadas, a respiração susptMide-se e a

morte succede a essa desordem profunda das principaes funcções orgânicas.

Algumas vezes dá-se immediatamente depois da morte uma liemor-

rbagia pela bocca ou pelo anus e as urinas apresentam-se com a cor de

café.

Em alginis animaes (cão e porquinho da índia) notámos também um.a

aphoiíin inroinpírta e (hjsj)lirifiia intermittente no ultimo periodo, phenomenos

esses dependentes talvez de um espasmo dos músculos que concorrem para

a phonação e para a deglutição. Nas aves foram constantes as desordens

da respiração e da circulação, assim como as convulsões finaes ; falta-

ram, porém as bemorrhagias.

Comparando csles phenomenos observados nos animaes submettidos á

experiência com a(iu(illes que estão consignados na observação do mor-

plietico, publicada [tor Sigaud (1), será fácil vêr-se que, salvo certos sym-

ptomas subjectivos, que não podem ser apreciados no animal, as desordens

fuiiccionaes foram quasi as mesmas nos dois casos. As apprehensões da

morte, o terror, as perturbações dos sentidos, a cephalalgia, a angustia

precordial e a anciedade extrema ([ue acompanham no homem os outros

symptomas, são tantos traços a arerescenlar no (piadro symptomatologico

que acabamos de esboçar.

A dysphagia e a aphonia com o caracter intermittente foram dois

phenomenos que se mostraram bem accentuados no infeliz morphetico.

Assim também a dispnéi, as intermitlencias do pulso e as convulsões dos

músculos d.i iiiíixilUi e das (extremidades ([iic pi'ceederam de poucas horas

a morte. Observou-se também nesse individuo uma coloração vermelha da

pelle e epistaxis; mdle a secreçã'» uruiuria não se supprimio até o fim.

(1) Sigauil.— Du climal et dos malatlies du Brésil.
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a).— lÍKMORiiiiAr.iAs.— Conslitiiiram as hemorrliagias um symptoma pouco

ri'e(iiiento nas nossas experiências. Sómentí; nos cães apresentaram-se ellas

bem caracterisadas, lazendo-se a exhalarão sanguinea, ora pel(j anus, ora

pela bocca, ora pelos rins, outras vezes pelos pontos f(3ridos. Nas aves e

nos pe([nenos mamiferos ella liniitou-se apenas a nina echymose no tecido

cellular [)ro\iino á picada. Oiier n'uni, ([uer n'uutr() caso, encontrámos

frequentemente glóbulos vermelhos no sangue' extravasado, o que leva-nos

a admittir a ruptura de capillares sanguineos. Muitas vezes, porém, a

liemorrhagia foi constituida apenas pela transudacão do serum tiimido de

vermelho pela hematina.

/>).

—

Edema.— A tumefacção que apparece nos pontos visinhos da pi-

cada e se estende muitas vezes a regiões mais ou menos afastadas, é pro-

duzida por uma transudacão do serum nas malhas do tecido cellular. Co-

lhendo ainda em vida dos animaes um pouco desse liquido transudado e

submettendo-o á acção do calor e do acido azotico, obtivemos sempre um
abundante precipitado albuminoso. Muitas vezes elle oíferece uma leve

coloração rósea devida á presença da hematina dissolvida no serum. Essa

transudacão serosa, assim como as pseudo-hemorrhagias, de que já nos

occupamos, são certamente a consequência de modificações concomitantes do

plasma, o qual participa um pouco das alterações imprimidas aos glóbulos

pela acção do veneno.

().— Vómitos.— Nos cães o vomito apparecia frequentemente como um
dos primeiros symptomas ; nas aves, porém, nunca tivemos occasião de

observal-o sinão uma vez. Na generalidade dos casos elle coincidio com

repetidas e fortes contracções dos músculos abdominaes e do diaphragma,

as quaes continuavam mesmo no intervallo dos vómitos. No homem, se-

gundo as informações que tenho , esse phenomeno é também muito fre-

quente e um dos que primeiro se manifestam depois da picada.

d).— Convulsões.—^Foi este um symptoma muito frequente nos últi-

mos períodos da intoxicação. Nas aves, sobretudo, elle attingio um grau

elevadíssimo, manifestando-se com toda a violência das grandes convulsões

clonicas. Nos cães não foram ellas tão intensas e limitaram-se apenas a

contracções de certos grupos de músculos, como os da maxilla, das ore-

lhas e da cauda.

B).— Lesões anatómicas post mortem

o cadáver apresentava, depois de algumas horas, uma notável rijeza

muscular. A córnea tinha ás vezes um brilho vitreo. Examinando-se o

V. III— 8
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puiitu Itjridtj ciicoiUrava-se alli uma echymose mais o menos extonsa, occu-

pando o tecido cellular subculaueu e us músculos subjacculcs. Ahi os

tecidos estavam como macerados amoUecidos e friáveis e cm grande parte

infiltrados de uma serosidade avermelhada; o seu aspecto era o de um pouco

de sangue sobre o qual se houvesse lançado algumas gottas de uma solução de

acido pyrogallico. Em alguns casos o sangue que infiltrava os tecidos nas visi-

nlianças do ponto ferido formava uma placa negra. O epidemia, amolle-

cido, destacava-se com extrema facilidade, parecendo cahir rnpidamiMite em
mortificação. Esparsas por entre as malhas do tecido celkdar dessa região

e por cima das manchas echymoticas, existiam um sem numero de peque-

ninas bollias gazosas. Encontravam-se essas bolhas tand)em em outras re-

giões afastadas do ponto ferido, principalmente em algumas membranas

serosas, como a pleura, o pericárdio, eoperitoneo. .1 existência dessas bolhas

gazosas foi am farto constante e invariável nos pontos feridos pelos dentes do

reptil. Elias não turvavam a agua de cal nem envermelheciam o papel de

turncsol. Em quasi todos os casos notou-se uma grande turgencia do

systema venoso geral e assim também dos capillares superficiaes. Os pul-

mões estavam engorgilados de sangue e algumas vezes apresentavam largas

manchas anegradas na superfície. O sangue que escorria dos cortes pra-

cticados no seu parenchyma era, em alguns animaes, dotado de extrema

fluidez e espumoso. O coração apresentava uma certa flaccidez nas suas

paredes e as suas cavidades não continham coágulos. O fígado estava con-

gesto, de uma côr avermelhada na superfície ; o microscópio não denun-

ciou a alteração gordurosa das cellulas hepáticas. Os rins estavam hype-

remiados ; a bexiga continha algumas vezes peqmnia porção de urina albu-

minosa. As ineningeas, o cérebro, o bulbo rachidiano, oflereceram quasi

sempre uma notável injecção caj)illar.

No apparelho digestivo não podemos descobrir nada ([ue fosse digno

de menção.
o

Si o animal por qual([uer motivo não succumbia aos efteilos do veneno,

podia-se então acompanhar passo a passo as alterações locaes dos tecidos nos

pontos qui' linhaiii snllVido a inoculação. A's vezes, no fim (h um ou

dois dias, si a parle otlrndid,! linlia sido um dos membros, o edema

dimiuiiia sensivehnente, a parte porém esfriava, oe[)idernia esphacelava-se todo

e começava adestacar-se em })()utosdiíferentes. Xas visiidianças da picada forma-

va-se então uma ulccTa |)liagedenica, mais ou menos extensa, a ((ual,

crescendo em dianiclro c protuudidadc, ia até descobrir os músculos, os

vasos e os tendões. A su|)('i licic dessa ulcera, cujos bordos eram C(jnsti-

tuidos pelos relallios do cpidcriuíi descoUado e destruído, apresentava uma

còr vermelha escura e cubria-se de uma matéria saniosa, na ([ual o mi-
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croscopio mostrou a cxislLMicia de iiiiincrosos corpúsculos, animados de

movimento.

-Em um cão, que liavia sido mordido na perna, desenvolveram-se

quatro dias depois, na supei-íicie da coxa e em grande extensão do ventre,

pequenas pústulas amarei ladas, nas quaes se encontravam gLjbulos de pus

e bactérias.

Por via de regra, o deseiiv(tlvimento dessas alterações locaes profundas

coincidia com phenomenos geraes benignos, parecendo que o veneno havia

concentrado toda a sua acção na parto ofrendida e suas immediacões.

C)—Alterações do sangue

Por isso mesmo que nos pareceu sempre ser o sangue a principal

sede das alterações produzidas pelo veneno do Crotalus inoculado, empre-

gamos o maior cuidado e attencào no exame desse liquido orgânico.

Uma lacuna existe todavia nesta parte do nosso trabalho, por não

havermos encontrado pessoa competente que se quizesse encarregar de

proceder á analyse chimica quantitativa do sangue. As difficuldades dessa

analyse, suas operações delicadíssimas e complicadas, exigem grandes co-

nhecimentos practicos da chimica physiologica, que só pôde possuir um
especialista. Privados desse recurso, limitamo-nos apenas a estudar as con-

dições physicas do sangue, concentrando toda a attencão no exame micros-

cópico desse liquido.

a).— Aspecto physico do sangue.— Um dos caracteres mais notáveis e

mais constantes do sangue atacado pelo veneno do Crotalus é a sua extre-

ma fluidez. Abrindo-se uma veia do animal (cão) depois de se terem mani-

festado os primeiros symptomas, aconteceu algumas vezes obtermos um sangue

rubro com o aspecto do sangue arterial. No maior numero de casos, porém,

o sangue, sahindo negro da veia, tornava-se immeditamente rutilante ao con-

tacto do ar. Guardado em logar secco ou debaixo de uma redoma de vidro

encontrava-se, passados três ou quatro dias, no fundo da capsula, uma camada

escura, quebradiça, de aspecto vitreo, reduzindo-se facilmente a pó pela tritu-

ração. Nos mamíferos a formação do coagulo ou é muito retardada, ou não se

dá absolutamente, conservando-se o sangue fluido até entrar em decom-

posição.

Deve-se, porém, notar que nas aves e nos pequenos mamíferos, cuja morte

era muito rápida, o sangue colhido logo depois da morte coagulava. Este facto,

que chamou particularmente a nossa attencão, veio indicar que antes de se
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produzirem cortas alterações do plasma, revelaiido-se pela iii((ti!giilal)ilidade.e

íluidez excessiva do liquido sangiiiiieo, jii inodiftrnrõca profundas sr tem operado

no mesmo suinjiie, capazes por si sós de causarem a morte. Estas modificações,

coiuu ninsli-ou u iJiicroscopio, lèm por sede u tílemeiílo j^h^hular. Não ó,

porém, idi-ntico o aspecto do sangue em todos os periodos da intoxicação.

Oiiaiido o iiuiinal resiste algumas horas e os pheiiom(-nos succedem-se lenta-

iiieiile, (I sangue sahe da veia com difíieuldade ; elle lein-se tornado espesso,

glulinoso, negro, assemeliiando-se a um j)ouco de colla.

Para fazer o estudo comparativo do sangue normal com o sangue obtido

em periodos diversos da intoxicação, [)rocedemos desta sorte :

Extrahimos de um cão, antes de ser pirado pelo Crotalus, uma porção do

sangue venoso, o qual foi depositado em uma capsula sob o n. 1.

\)o m^^^mo cão, depois de mordido, extrahimos no liiii de uma hora outra

porràu do sangue venoso, o qual foi lambem depositado em uma capsula sob

o n. '2.

.No fim de duas horas exirahimos nova porção de sangue, o (jual íicou em

uma capsula sob o n. 3.

O n. l.— Negro ao saliir da veia, passou logo a ter a coloração ruti-

lante em contacto com o ar. Passados alguns minutos elle principiou a

coagular.

(J n. 2. — Negro ao sahir da veia, tomou rapidamente uma coloração

vermelha de lacre. Não coagulou , mas íicou com o aspecto gelatinoso,

separando-se uma pequena quantidade de serum.

O n. .'}.—Em contacto com o ar, ([uasi não luudou dc' còr. llcou

com unui coloração vermelha escura durante alGfuns ndnutos e foi-se tor-

nando depois cada vez mais escuro até ficar (|uasi negro. Não coagulou.

No fim de '1\ horas:

O 11. 1.—Tinha o coagulo completamente separado do serum.

o II. 2. — Toiíservava a coloração vermelha do lacre e o mesmo aspecto

gelatinoso.

O 11. :».— Negro e sem coagulo.

Tazeiído alra\essar esta ultima porção p<jr uma corrente dc oxigeneo,

não se opeiiui a minima modificação na cor.

Para reconhecer si o acido carbónico podia inlluir sobre a coagula-

bilidade do sangue alterado ptdo veneno c si o owdo de carbom^ operava

iielle modilicações i\r colorarão, j)rocedemos da seguinte maneira:

Extrahiu-se de um cão ([iie tinha sido picado pido Crotalus uma certa

porção do sangue venoso, o (jual foi depositado em uma capsula de vidro.

Esta, com o seu conteúdo, lendo sido depositada no vácuo da machina

pneunudica, fez-se atravessar o sangue p(.r uma corrente de acido carbo-
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nico, ficaiido ('11;', imniergido cm uma atmosph(íra desse gaz durante 2i

horas. Ao lim deste tempo o sangue tornou-se mais escuro, mas não coa-

gulou.

Foi este mesmo sangue depois submettido á acção do oxydo de car-

bono. Obtivemos este gaz pelo processo ordinário. Entre o balão, onde

elle se desprendia, e a campânula onde estava depositado o sangue, collo-

camos um frasco de lavagem, contendo uma' solução concentrada de po-

tassa cáustica, aíim de lixar as porções de acido . carbonic(j ([ue se d(,'s-

prendessem conjunctamente com o oxydo de carbono. Estabelecida a corrente,

deixamos o gaz se accumubu* no interior da campânula. A coloração do

sangue, em contacto com o oxydo de carbono, foi-se tornando cada vez mais

escura até ficar quasi negra.

A alcalinidade do sangue manifestou-se sempre pelos reactivos appro-

priados.

Estas alterações do sangue que observamos quasi constantemente, isto

é : cxtemva fluidez, incoaijulabiíHailc ao contacto do ar, colorarão vermelha de

lacre com ans rejlexos amarellados, indicam que a composição chimica do plasma

vem por fim a experimentar modificações profundas.

De que ordem ou de que natureza são essas modificações, só o poderá

dizer a chimica physiologica, empregjfido os seus processos da analyse quan-

titativa do sangue.

Um facto íica, porém, desde já fora de duvida, é a diíTusão da

matéria corante no plasma. Este resultado foi obtido pelo contacto directo

do veneno com o sangue sob a objectiva do microscópio.

b).— Os GLÓBULOS.— Para examinar os elementos figurados do sangue ser-

vimo-nos, ora de um excellente microscópio de Plòssl (de Vienna), com as

suas duas objectivas de immersão e a série de oculares do n. 1 ao n. 3

podendo ampliar até 1500 diâmetros ; ora de um pequeno microscópio de Na-

chet, cuja objectiva mais forte, associada á ocular n. 3, dá a ampliação máxima

de 700 diâmetros. As laminas de preparação, previamente lavadas em alco-

hol e n'uma solução concentrada de potassa cáustica e depois aquecidas na

chamma de uma lâmpada, recebiam a gota do sangue sem a junção de liquido

algum neutro e eram immediatamente transportadas ao foco do microscó-

pio; outras vezes juntávamos ao sangue uma gotta do serum iodado arti-

ficial de Schultze, recentemente preparado. Os escalpellos, as agulhas e

outros instrumentos, de que nos servíamos para tirar o sangue, eram também

lavados em alcohol e na potassa, e depois passados na lâmpada.

Principiávamos por observar uma preparação feita com o sangue extra-

hido antes da picada e depois passávamos a examinar successivamente o

sangue colhido nos diversos períodos da intoxicação, extrahindo-o de re-

V. 1,1.-9
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giões difícrentes do animal. Assim podiMiios seguir a marcha da aU(M'ação

globular nas suas diversas pliases, tomando sempre para lermo de com-

paração o sangue normal.

Comquanlo variassem muito as alterações da f(')rma apresentadas pelos

glóbulos vermelhos, as mais commnns que observámos foram as seguintes

:

1).

—

Alteração em forma de roda denteada.—Na peripheria do tecido cel-

luliir dos iiiamiferos noiam-se diversos recortes, dando ao glóbulo certa seme-

lhança com uma roda denteada. Em muitos delles o disco era mas nrolun-

damente recortado e as saliências acuminadas do recorte davam-lhe então

um aspecto perfeitamente eslrellado. PSa face superior do disco via-se tam-

bém proeminarem pe(|uenas salitíiicias ponteagudas, de numero variável,

mais largas na sua juncçáo com o disco do que no seu extremo livre,

mui semelhantes áquellas ([ue foram observadas por Coze e Feltz no san-

gue de indivíduos que succumbiram de certas moléstias inf(?ctuosas e viru-

lentas. Ao lado dos glóbulos assim caracterizados notavam-sií outros cri-

vados de ponliidios negros, encravados no disco globular como grânulos

de pigmento.

Nas aves, os glóbulos reduziam-se de volume, perdiam nuiilos delles

a forma elliptica, approximando-se nuds da forma espherica. Com esta

alteração de forma coincidia um descorameuto quasi total thts glóbulos.

Apezar, ])orém da sua transparência, podia-se bem observar no microscópio

as diíferentes phases da destruição desses elementos. Cobriam-se elles, a

principio, de diversos pontinhos escuros; pouco a pouco esses pontinhos

apresentavam-se como saliências ou protuberâncias e a massa do glóbulo,

fend(índo-se, deixava ver perfeitamente uma abertura crateriforme. Dir-se-

hia (|ue o glóbulo ulcerava-se. Continuando o processo de destruição, os

fragmentos do glóbulo se separavam e do seu interior sabiam unidos ou

esparsos um certo nume-ro de corpúsculos moveis. Estes corpúsculos, que

tinham a forma de pequeninos discos, refringentes, ás vezes ligeiramente

alongados, volteavam no meio do liquido animados de moviment(^s rápidos.

Isto que se observou nos glóbulos das aves, observámos landjem con-

stantemente nos glóbulos dos mamíferos. (>'ide a Est. Fig. .)

Examinando o sangue alguu> iiiiiiulos liepois da jjicada, jii se encon-

trava esta forma de alteração globular. Ella parece, pois, coincidir com o

primeiro contacto do veneno no sangue.

2).— Alteração yaricosa.— Nesta forma não se distinguiam mais os

caracteres dos glóbulos ; elles estavam reprc'sentados por massas alongadas,

varicosas, tomando ás vezes formas esquipaticas. Esta alteração não foi nuiito

commum, deixando mesmo de ser observada cm muitos casos.
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3).— FusÀo (iLonijLAii.— A(|ui os j^lobiilos csUivani riiiiíUdus o esbatidos

em massa, apresentando-se á vista como uma larga maacha amarella cor

^e ocro, atravessada ás vezes p n' strias verm:illias, dirigidas em diíTeren-

tes sentidos. Era verdadeiramente unia massa protoplasmica, sem formas

definidas, cortada de veios de hematina. Esta fusão globular apparecia nos

últimos períodos da intoxicação, quando as mo.TiQcações na composição

do plasma já se tinham tornado bem visiveis.,

•Algumas vezes os glóbulos, conservando a sua forma normal, tinham

entretanto uma coloração de castanha na superfície do disco e uma orla

muito escura na peripheria. Cumpre diz(;r que ao lado dos glóbulos de-

formados encontravam-se, não raras vezes, glóbulos normaes, e o sangue

colhido em regiões diíTerentes do animal, não offerecia alterações idênti-

cas.

De par com essas alterações constantes dos glóbulos vermelhos, notou-

se que os glóbulos brancos conservavam, pela maior parte, as formas

normaes.

c).— Crystaes.—Em algumas preparações do sangue encontrámos crys-

taes prismáticos, outros aculiformes, de cor alaranjada com os caracteres

dos crystaes de hematoidina. A's vezes esses crystaes apresentavam-se agglo-

merados em massa.

d).— BOLHAS DE GAZ.— Prolougaudo a observação por algum tempo,

vimos constantemente de par com os glóbulos alterados, apparecerem no

campo do microscópio infinitas bolhas de gaz, surgindo a principio com o

pequeninos discos refringentes de bordos escuros, crescendo pouco a pouco

e tomando ao mesmo tempo as formas mais variadas. Muitas delias, fun-

dindo-se, chegavam a formar bolhas immensas, que occupavam grande exten-

são do campo do microscópio. No centro dessas b(jlhas, ou por entre ellas,

existiam numerosos corpúsculos bacteriformes, uns completamente immo-

veis, outros animados de movimentos. Este facto de observação microsco-

pica vem confirmar o desprendimento dos gazes do sangue, já previsto pelos

resultados da autopsia.

c).— Bactérias (1).— A existência de corpúsculos moveis, pL'queninos,

ora figurados por pontinhos negros, ora por pequeninos discos, mais ou

( 1 ) Os resultados das nossas primeiras observações nesse sentido, foram communicados á Acade,

mia das Sciencias, soba forma de nota, e publicados no Compt. R(>nd. da sessão de 30 de Dezembro

de 1878. Depois dessa communicaçào, continuando a colligir novos factos, cuidadosamente observado?,

e pondo-nie em condições de evitar muitas causas de erro, que infelizmente entraram nas nossas pri-

meiras investiga(;ôes, chegamos a interpretar um pouco diíferentemente esses factos e a modificar algu-

mas das nossas conclusões exaradas naqtiella nota.
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menos rrfriíigontes, ciij') diâmetro media de í)'""',OOI a O""", 00^, lui um
facto constante e iinariaM'1 iia observação microscópica do sangue.

.Mo\iani-se esses corpúsculos [)or culn.' os glóbulos, alguns [)rocu*

ramlo mais a snperíicie do li(|íiido, outros mais no fundo, quasi nos

limili's (la visão. Ora cllcs m-am animados de um movimento rotatório

muilii actÍNo; outras vezes deslocavam-se em diUrrcntes sentidos no meio

do ii(|ui(i(». rodando sobre si mesmos e movendo-se cm todas as direcções.

Acontecia não raramente, (pie alguns desses corpúsculos, pairando sobre

um glol)ulo, nelle se fixavam, apparecendo como pontinhos pretos na super-

fície do disco globular. Outras vezes junlando-si' aos dois e aos Ires, sobre

um fragmento de glóbulo já dcstruido, [jareciam formar um corpo único,

agitíido d(í movimento rotatório. Acompaidiando as alterações apresenta-

das pelos globidos, crivados de saliiuicias aculiformes, ou de pontinhos pretos,

vimos operar-se pouco a pouco a destruição do glóbulo, o qual fragmentava-se

em pontos diílerentes, deixando sahir para o exterior corpúsculos moveis,

de lorma discoide, cuja iiiclusão no glóbulo explicava o ap})arecimento

dessas saliências e pontiidios pretos de que faltámos.

Esses corpúsculos moveis apresentavam-se não só nos aninuu^s que

levavam horas a succundjir, como lambem n'a(|uelles (jue morriam no íim

de alguns minutos.

Em resiimo, as alterações sollridas pelo sangue após a inoculação do

veneno, traduzem-se desta forma:

.V principio, tluidez, j)erda da propriedade de coagular, coloração ver-

melha de lacre com reflexos amarellados; mais tarde estado gelatinoso e

coloração escura

;

Glóbulos vermelhos destruídos desde o principio; fundidos em massa

mais tarde;

Desprendimento de gazes e da matéria corante.

D)—Mecanismo da morte

Em todas as expei-icncias (|ue li/.emos, procuramos sempre recoidiecer

j)os( iiiDitnn, as modilicações impi-imidas á vitalidade dos dois grandes sys-

temas orgânicos

—

nervoso e niiisiiilnr; ( sempre achamos que os nervos e

os músculos conservavam as sua^ proi>rie(Iades physiologicas muito tempo

depois da morte, isto é: o coração e os músculos contrahiam-se perfei-

tamente pela acção da electricidade e os nervos transmittiam a sua exci-

tação aos músculos. As desordens, pois, observadas durante a \ida na



AKCHIVOS DO MUSRIJ NACIOXAL 70

6spliura (lííssfs dois sysUíiiias, parecia Icreiíi por causa as alterações produzidas

no sangue pelo contacto do veniíno.

"Um sangue alterado no seu elemento essencial (; mais importante—

o

glóbulo vermelho, pois ([ue a esse elemento pertimcem essencialmente os

attributos physiologicos do sangue, banhando os centros nervosos e as extre-

midades periphericas dos nervos, dev(; forçosainente perturbar as condições

normaíís da nutrição desses órgãos e provocar desordens profundas no exer-

cicio das snas funcções. D'ahi a dyspnéa, as contracções rápidas c inter-

mittentes do coração, a prostração geral, os espasmos, as lipothymias, as

convulsões, que formam os traços mais salientes do ([uadro symptoma_

tologico. Hoje sabe-se que é assim que actuam ([uasi todos os venenos

hematicos conhecidos, como são o acido cyanhydrico e o oxydo de car-

bono, cujas manifestações symptomaticas exprimem apenas uma revolta do

systema nervoso contra as alterações produzidas no elemento do sangue,

que mantém a excitabilidade normal desse systema.

Quando, porém, os phenomenos succedem rapidamente e a acção do ve-

neno é prompta, o que acontece mais vezes nos pequenos animaes, a morte

dá-se por uma sideração do systema nervoso.

Â um periodo de excitação muito curto succede uma suspensão de

todas as funcções nervosas. Dir-se-hia que o veneno obra então, produ-

zindo um verdadeiro shok, que esgota subitamente toda a excitabilidade da

medulla.

Ha um phenomeno ({ue nunca pôde escapar á nossa attençáo, e que

é provável tenha também uma parte nas desordens funccionaes que

precedem a morte. Queremos fallar do desprendimento dos gazes do

sangue, que rompendo as paredes dos vasos capillares, ou as atravessando,

vão diffundir-se nas membranas serosas e em diversos pontos do tecido

cellular. Conhece-se hoje muito bem, depois das experiências de Couty

e de Paul Bert, que profundas perturbações causa á circulação do san-

gue a existência de gazes livres no interior da rede capillar. Sem nada

afíirmar com relação á intluencia dessa causa, porque as nossas experiên-

cias não foram dirigidas nesse sentido, podemos entretanto suspeitar o con-

curso dessa condição physica na manifestação das desordens circulatórias que

se dão nos indivíduos intoxicados pelo veneno do Crotalus.

Nas nossas experiências, as aves, como a galhinha e o pombo, morriam

no fim de 10 a 25 minutos, ás vezes muito mais depressa ; os pequenos mamí-

feros, como o porquinho da índia, no fim de 20 a 35 minutos ; os cães, no

fim de uma a duas horas, ás vezes mais tarde.

Uma cadella de grande porte, picada na córnea e na pálpebra inferior,

resistío entretanto aos eíTeitos do veneno e restabeleu-se no fim de seis dias.

V. III.—10
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O infeliz morphetico, de que falia Sigaiid, sacciímbio ao cabo de 24 horas,

e o inglez Drake ik» fiiii de nove horas (Mo({iiin-Tandon). A instantaneidade

da morte, de que tanto falhuii alguns auctores, podendo dar-se com os

pequenos animaes, me parece ao contrario [xíuco verídica quando S(! trata

de animaes de grande porte, cuja massa relativamente enorme do sangue

não poderia soílrer alterações incompatíveis com a vida em tão curto espaço

de tempo.

Comparativamente a outros mamíferos do mesmo porte, dois pecjuenos

marsupios

—

Dideíplus azarai, resistiram muito á acção do veneno. Picados

mais de uma vez pelo Crotalus, succumbiram, o primeiro no fim de três

horas, o segundo no llin de uma hora e 35 minutos.

E)— Caracteres physicos e microscópicos

do veneno

Para obttírmos o veneno, ora empregávamos o chloroformio que immo-

bilisava o reptil, ora, introduzindo na jaula uma porção de algodão, exci-

távamos o Crotalus até que elle se atirava sobre o algodão e nelle depositava o

veneno. Chegamos, algumas vezes, a obter por este meio quantidades da

substancia toxica que de\iam representar mais de 20 centigrammas.

Nas condições normaes o veneno apresentava-se como uma matéria liqui-

da, transparente, inodora, de reacção neutra, ligeiramente viscosa, um tanto

semelhíuitt; á gomma arábica dissolvida. Depositado sobre uma lamina de

vidro, elle secca rapidamente, deixando ficar na superfície da lamina uma
substancia adhesiva, granulosa, que se fractura pelo sinq^les attrito, redu-

zindo-se a pequenos fragmentos irregulares. Outras vezes o seu aspecto é

de uma massa vítrea transparente, fendida em vários pontos da superfície.

Nesse estado, elle dissolve-se n'agua IVia uu quente, mas não se dissolve no

alcohol. Depois da morte do reptil, elle é mais viscoso, mais opaco, e apre-

senta a coloração amarella do pus. Estas modificações, porém, como mos->

traram as nossas experiências, não inflncDi absolutamente sobre as suas

propriedades toxicas.

No microscópio o veneno fresco e recente a[>i-.'senta grande numero

de pequeninos corpúsculos sphericos, muito transparentes, medindo O,""" 01)01

de diâmetro, e ás vezes menos, (juasi todos animados de movimentos muito

activos. Ora elles gyram sobre si mesnius, deslucando-sc em todas as direc-

ções; ora descrevendo largas curvas, descem ao fundo do li([uido, para

subirem logo depois á superfície. 3Iuitas vezes elles apparecem em massa.
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como si loram reunidos por iiiiui matoria gliitinosa, e ve-se essa massa

agilar-se até que os c(n-pascLilos despreiuli^m-sc inteiramente e espalliam-se

no meio li([ui(lo. Juntando-se á preparação algumas gottas de uma solução

de anilina, esses corpúsculos coloram-se de vermelho e toriiam-se então

mais visíveis. Logo ({U(; o liquido da pn^paração tende a seccar, os movi-

mentos vão-se tornando de mais cm mais fracos, até que cessam comple-

tamente. A junção, porém, d'agua distillada á preparação sécca reslidjelece

o movimento desses corpúsculos no fim de alguns minutos. Os seus movi-

mentos ganham tand)em em actividade quando se aquece levemente a himina

da preparação. O alcohol, o chloroformio, o acido bórico e o acido phenico

immobilisam-nos. Com o acido iiitrico, porém, elles continuam ainda a

mover-se durante algum tempo. Prolongando-se a observação, nota-se que

esses corpúsculos augmentam pouco a pouco as suas dimensões, oíFerecendo

então o aspecto de pequenas cellulas redondas, de bordos escuros.

Nesta phase do seu desenvolvimento elles são ainda dotados de pequenos

movimentos oscillatorios. Estes factos, observados com a ampliação de 1000

diâmetros, foram constantes e in\ ariaveis, quer se tratasse do veneno fresco,

quer do veneno já sécco e guardado de muitos dias. Para que não podes-

semos ser victima de uma illusão, procedendo a esses exames delicados,

as laminas de vidro que serviam para a preparação, os escalpellos, as agulhas,

os estyletes com c[ue tirávamos o veneno, eram primeiro lavados em alcohol

absoluto e passados depois no fogo. Á agua distillada, que juntávamos ao

veneno, era previamente submettida a uma ebullição prolongada e só depois

juntada á preparação. Assim ficávamos certos que taes corpúsculos não tinham

sido transportados para o veneno, mas que elles lá existiam realmente.

Fazendo um exame comparativo entre os corpúsculos sphericos ( Micro-

coccus), que existem em grande quantidade nos líquidos animaes que come-

çam a putrefazer-se e os. corpúsculos existentes no veneno crotalico não

podemos deixar de reconhecer a sua quasi identidade de formas e de

movimentos. À conclusão era que o veneno do Crotalus contém corpúsculos

inteiramente semelhantes aos Micrococcus da putrefacção incipiente. Este

facto foi também verificado mas mesmas condições no veneno da Bothrops-

jararacussú.

Practicando cortes na (fhndida veneníjcra e examiiiando-os no microscópio,

vimos ahi um strato de cellulas redondas, nucleadas, medindo O,""" 020 de

diâmetro, e numerosos corpúsculos sphericos, transparentes e animados de

movimentos como aquelles que observámos no veneno.

Não só são perfeitamente idênticos os caracteres microscópicos do veneno

do Crotalus hórridas da Bothrops-jararaca e da BotJirops-jararacassá, como

também não diíTerem absolutamente os symp tomas e as alterações produ-
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temperatura superior a 70° Ceiít., niodirieam de alguma maneira as pro-

priedades especiíicas do veneno.

Para reconhecermos os eííeitos do contacto do veneno com a albu-

mina i)ura, tomámos um ovo de gallinha fresco, perfuramos-llie a casca e

pela pequena abertura introduzimos uma certa porção do veneno recente.

O ovo foi guardado durante iS horas no vácuo da nuichina pneumática,

e no fim desse tempo, examinando-o de novo, vimos que a albumina e a

gemma não apresentavam altiíração alguma apreciável, quer na sua colo-

ração, quer na sua consistência e densidade. O exame microscópico da

gemma mostrou ai li a existência de uma grande quantidade de corpús-

culos sphericos dotados de movimentos. Estes corpúsculos, porém, foram

encontrados egualmente na gemma de um ovo fresco, com o qual não

tinha sido posto em contacto o veneno. Parece, portanto, á vista daquelle

resultado, que a cor ennegrecida que apparece rapidamente na parte em
que se fez a inoculação do veneno não depende das alterações soílridas

pela albunnna do sangue nessa parte.

Duas boas gottas do veneno fluido foram depositadas em uma capsula

de vidro e submettidas durante ([uasi meia hora á acção de uma forte

corrente eléctrica. O veneno não experimentou modificação alguma appa-

rente pela passagem da corrente. Inoculado depois em um pombo, produ-

zio-lhe a morte no íim de l\Ú minutos.

Examinamos logo depois da morte o sangue, o epiderma dos pontos

próximos á inoculação, a pleura e os músculos
;

por toda a parte encon-

traniíjs corpuscidos esphericos semelhantes áquelles que existiam no veneno.

Uma pequena porção do sangue desse pombo foi então depositado em
uma cai)sula de vidro (3 guardado no vácuo da macliina pneumática durante

^4 horas. Submcttido depois á observação microscópica, vimos no sangue,

ao lado de innumeros corpúsculos esphericos dotados de movimentos grande

quíuitidade de cihriím, com a forma de longos bastõesinhos, transparentes,

alguns bastante longos para occuparem quasi a metade do campo do micros-

cópio, outros porém mais curtos, a maior parte dellescom o aspecto articulado.

Esses vihriões, muito ágeis, dotados de movimentos rápidos, atravessavam

o campo do microscópio em todas as direcções. Elles conservavam-se pela

maior parte immersos no liiiuido, surgind(j apenas um instante na super-

fície para logo depois mergulharem e desap[)arecerem.

Este e outros factos semelliantes, por nós observados, fazem-nos suppòr

que os corpascuíon csphcriros, encontrados no veneno, assim como no sangue do

animal logo depois da morte, são provavelmente germens deribriòcs, os quaesvão

completar mais tarde a destruição dii matéria organisada, activando os phe-

nomeiíos chimicus da putrefacção. Comprehende-se, porém, quão reservadas
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devem ser as conclusões basiiadas somente nestes factos de observação micros-

cópica; e é com extrema n^serva que chi^i^amos a aventurar aqui esta liypotliese.

"Se fossemos classificar nowloíjkaiitriiir, as desordens e perturbações con-

secutivas á entrada desse veneno na circulação talvez não achássemos mais

apropriada designação para dar-lhes do que a de; septiceniía a(pt<Jn. O agente

séptico introduzido no sangue atacaria os glóbulos, os destruiria cm grande

parte, dando lugar ao desprendimento do oxigeneo (?) <Mln mat(;ria corante

que entra na constituição dos glóbulos vermellios; o plasma stí alteraria

por sua vez e a perturbação profunda que necessariamente dev«' dahi resultar

na nutrição e na excitabilidiíde dos outros systemas explicaria os pheno-

menos produzidos após a inoculação-

Ha quem acredite, e com algum fundamento, que o veneno nos ophidios

não representa simplesmente uma arma d(i aggressão e defeza ; elle teria,

além disso, uma utilidade toda particular na digestão desses animaes.

E' certo que por um mecanismo, que lhes é peculiar, os ophidios no
momento de deglutirem a presa inoculam nella o producto toxico das

suas glândulas. Talvez vá então esse liquido inoculado favorecer a diges-

tão, promovendo uma rápida decomposição nos tecidos do animal ingerido.

Esta hypothese, porém, carece ainda de ser confirmada.

Do que não se pôde, entretanto, duvidar é, que os animaes mortos

em consequência da picada do Crotalus e de outros ophidios, entram mais rapi-

damente em decomposição. Não se poderia então admittir que as alterações

produzidas pelo veneno no sangue são como—um acto fermentativo prepa-

ratório e inicial da verdadeira putrefacção? Os phenomenos locaes, desenvol-

vidos nas circumvisinhanças do ponto inoculado, trazendo a mortificação

rápida do epiderma e dos tecidos subjacentes, dão um certo grau de probabi-

lidade a essa supposição.

G)- Antídotos

E' quasi incalculável o numero das substancias vegetaes, das plantas e

dos remédios secretos que se reputam infalliveis contra os eíTeitos da mor-

dedura dos reptis venenosos. Não ha charlatão ou curandeiro ahi por esses

sertões do Brazil que não se julgue auctorisado a proclamar as milagrosas

curas obtidas com o emprego das suas drogas. São ellas quasi sempre

tiradas do reino vegetal e administradas de mistura com a aguardente, que

se tornou o vehiculo necessário e constante de taes remédios. Ao emprego

desses meios, interna e externamente, costumam elles reunir certas practi-

cas supersticiosas, certas palavras cabalistas que servem para imprimir um
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cunho mvsteriuso e sobrenalui-al ás suas cums e fullar á imaginação aterrori-

zada (lo doente. Os vantajosos resultados, porém, obtidos com esses meios

são umca c exclusiva inrnte (levi'loí< (in nhíihol, como provaram as experiências

que fizemos.

O rdcohol, administrado internamente ou em injecções subcutâneas,

obsta á acçã<^ do fermcíuto no sangue e livra o animal dos eíleitos do

veneno. Este facto ficou plenamente provado por numerosas experiências,

algumas das quaes foram já consignadas na primeira parte deste trabalho.

Uma certa porção do veneno íluido e recente, capaz de matar em poucos

minutos um pombo, foi tratado pelo alcohol a 'M')". Immediatamente for-

mou- se no meio do liquido um precipitado íloconoso, de uma cor branca

aperolada, muito semelhante áquelle que se produz pelo contacto do alcohol

com a albumina e com a gomma arábica dissolvida. Toda a porção do

veneno, assim tratada pelo alcohol, foi inoculado em um pombo e elle

nada soíTreu.

Este facto vem provar que as propriedades antidoticas do alcohol são

devidas á acção exercida por este li(|uido sobre o próprio veneno intro-

duzido na circulação.
o

Si o aninhai é alcoholizado antes de ser mordido, os eíleitos do veneno

são inteiramente nuUos ; si o emprego do alcohol é feito poucos minutos

depois da picada, os eíFeitos limitam-se apenas a um ligeiro edema local;

si, porém, elle é administrado em um periodo muito adiantado da intoxi-

cação, quando já são profundas as alterações do sangue, pouco se deve contar

com os resultados do seu emprego.

O aniíiiomaco, que tem sido experimentado com bom êxito por alguns

médicos da Austrália, em nossas mãos só deu resultados negativos. Xem
administrado internamente, nem pelo methodo hypodermico, elle produzio

os eíleilos ({ue esperávamos. Outro tanto devemos dizer das correntes elé-

ctricas applicadas immediatamente á região que soíTreu a picada ; ellas foram

inteiramente improfícuas.

Quanto ao chlorofonnio^ cuja acção torpunte sobre os micróbios está hoje

reconhecida, nenhum eíTeito exerceu sobre a manifestação dos phenomenos

tóxicos, cm uma experiência que fizemos, lím porquinho da índia, incom-

pletamente chloroformisado, foi mordido no ílanco esquerdo, e Ires minutos

depois succumbia aos eíleitos do veneno.

As applicações tópicas sobre a ferida de agentes cáusticos, assim como

de outros meios queobram mecanicam»Mite impedindo a absorpção do veneno,

só podem aproveitar (juando feitas iiumcdiatamente depois da picada. O
emprego delles, porém, não exclue por segurança a administração interna

do alcohol, ao qual se deve principalmente coníiar a salvação do doente.
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Contam-se iminerosos factos de individuos que, em completo estado de

embriaguez, foram picados por cobras venenosas e nada sofíreram. Estes

factos estão de accordo com os resultados das nossas experiências.

O tratamento, pois, mais simples e de mais seguros resultados nos

casos de picadas feitas pelo Crotahis ou por outras cobras venenosas seria

o seguinte :

1.° Incisar immediataraente as feridas produzidas pelos dentes do reptil

e laval-as repetidas vezes com aguardente ou. com uma solução de al-

cobol.

2." Tomar pela bocca uma certa porção de aguardente ou de rhum

até o começo da embriaguez.

Os factos invocados em favor das propriedades curativas e antidoticas

de certas plantas indigenas são provavelmente illusorios.

' E' preciso nunca esquecer que nem sempre a picada produzida pelo

reptil é acompanhada da ejaculação do veneno na ferida; ou si tal eja-

culação se dá pode ser ás vezes de uma quantidade tão minima que não

traga consequências funestas para a vida do animal. Si acontece appli-

car-se nessas condições um dos taes antidotos vegetaes tão apregoados pelo

vulgo, os resultados benéficos que delle não dependem lhe são attribuidos

e a crença popular, fácil de convencer-se, aceita o facto como verídico e

provado.

À própria robustez do animal e certas condições peculiares ao seu

organismo, que não podem sempre ser apreciadas, fazem-no ás vezes es-

capar á morte sem o emprego de meio algum (Exp. V). E' preciso, pois,

estar prevenido contra essas conclusões erróneas e exageradas do vulgo,

sempre prompto a acreditar nos factos maravilhosos e extraordinários.

Para comprovar o que dizemosj bastaria lembrar os resultados colhidos

do emprego de uma substancia vegetal pulverulenta, que me foi trazida

e recommendada por um religioso de S. Bento, dizendo que era um meio

infallivel contra as picadas de cobras venenosas. Â.companhava as doses

dessa substancia uma guia impressa indicando o modo de administra-la.

Ãhi aconselhava-se entre outras cousas que se fizesse o emprego da subs-

tancia na aguardente.

Desde logo eliminamos a juncção desse liquido por já conhecermos os

seus bons eíTeitos, e experimentámos a substancia diluida n'agua. Os re-

sultados da experiência provaram que a tal infallibilidade tão apregoada

não passava de uma verdadeira illusão.

V. III.—

9
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Conclusões

o veneno de Crotalus horridiis actua sobre o sangue destruindo os

glóbulos vermelhos e alterando as condições physico-chimicas do plasma-

II

Esse veneno contém certos corpúsculos, dotados de movimento, apre-

sentando notáveis semelhanças com os Micrococcus da putrefacção.

III

O sangue do animal que succumbe aos eíTeitos do veneno, sendo inoculado

em outro animal da mesma espécie e do mesmo tamanho, causa-lhe a

morte em poucas horas com os mesmos symptomas e as mesmas alterações

do sangue.

IV
*

O veneno secco não perde por isso as suas propriedades especificas,

ainda mesmo guardado durante muito tempo.

O alcohol 6 o mais seguro antídoto que conhecemos contra esse veneno.
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Uma parle da antiga Capitania de S. Paulo, que hoje constitue a

provincia do Paraná, foi por muito tempo conhecida como região dia-

mantifera, porém sem que neUa se emprehendessem explorações extensas,

e, sendo pequenas as pedras preciosas ahi achadas, comquanto de boa

qualidade e cor, pouca attenção attraliio esta região, em comparação com

os campos diamantiferos, amplamente explorados das províncias de Minas

Geraes e da Bahia.

Durante uma recente excursão pelo Paraná, eu pude fazer algumas

observações sobre a geologia da região e o modo de apresentação dos dia-

mantes.

À provincia está situada entre S. Paulo ao norte, e Santa Catharina e

Rio Grande do Sul, ao sul, e estende-se desde o Atlântico até o rio Pa-

raná, occupando cerca de 6 de longitude e 3 de latitude. Topographica-

mente, ella é dividida em duas regiões muito distinctas, uma montanhosa

ao longo da costa, estendendo-se por cerca de 100 milhas pelo sertão den-

tro, e a outra formando um planalto que occupa as partes centraes e occiden-

taes da provincia. À primeira, ou região montanhosa, constitue uma região

geológica distincta, emquanto o planalto é dividido em duas grandes pro-

vindas geológicas. Strictamente faltando, toda a provincia, com excepção

de uma zona littoral de 10 a 20 milhas de largura, é uma explanada,

apresentando á costa montanhas conhecidas na provincia pelo bello e ade-

quado nome de Serra Graciosa, a qual constitue uma parte do grande
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systema da Serra do >Iar, montanhas essas que se elevam abruptamente

da costa e formam a margem de um planalto de 800 a 1000 metros de

altura. Na parte nordeste deste grande planalto, uma cadeia interior de monta-

nhas, continuação da cadeia de Paranapiacaba de S. Paulo, eleva-se acima

do nivel geral e vai morrer ao sul. Á costa, a Serra do Mar e a parte

oriental do grande planalto interior, quer montanhosa, como ao norte, ou

quasi plano, como ao sul, tèm comludo o mesmo caracter geológico geral

e podem propriamente ser grupados em uma região que eu chamarei—
a primeira, ou inontauhoíia, ou geologicamente faltando, reaião metamorphica.

A lopographia desta região, nas partes montanhosas, é selvagem e al)rupta,

apresentando picos pittorescos que se elevam a uma altura de cerca de 1500

metros acima do nivel do mar, c de 600 a 700 melros acima dos valles fíuviaes

e das partes mais planas. As ultimas são em geral prados levemente ondulados,

com restingas e capões esparsos. Na parte meridional da província, uma área

análoga, de extensão considerável, estende- se desde a Serra do Mar até a mar-

gem da segunda região, e alcança para o norte até além da capital Curytiba

;

uma outra área menor existe a oeste da segunda cadeia de montanhas,

no norte da província, em redor da cidade de Castro. Esla ultima é

geralmente incluída na segunda região debaixo do nome de Campos Gcraes,

porém geologicamente nada tem de commum com nquelles campos e per-

tence á primeira região.

As rochas desta região são todas metamorphicas, tendo os leitos muito

inclinados, com uma orientação geral E. N. E. Ao longo da costa, e na

Serra do Mar encontram-se gneiss graníticos, porphy ri ticos e schistosos,

como na região correspondente da província do Rio de Janeiro, com uma
abundância de rochas Ígneas, incluindo diorito, porphyro, e uma variedade

compacta de estructura basáltica. Nas planícies, em redor de Curityba, vém-se

abundantemente rochas feldspathicas chloriticas(griistone) de envolta com gneiss

schistosos, em quanto mais longe, a oeste, as ultimas se acham associadas a

schistos vermelhos metamorphicos não crystallinos, que são ou talcosos, ou

hydromicaceos, e o porphyro vermelho metamorphico, que parece ser o mesmo

schisto, em outro estado de transformação. Nas planícies, ao redor e a oeste

de Curityba, um deposito espesso de matérias decompostas cobre as rochas

e os bons afloramentos idii são raros. As rochas vistas in sitii são as acima

mencionadas, porém uma abundância de seixos de itacolomito e outras

variedades de. quartzo at testam a existência de outras rochas na vizinhança.

Infelizmente eu não pude visit.ir a parte montanhosa do norte desta região

em redor das cabeceiras do rio Uibtíira, que é a parte a mais interes-

sante da zona metamorphica. Na margem occidental deste dislricto (jue é

conhecido pelo nome geral de Assunguy, cu achei os scliistos vermelhos e
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porpliyros acima mencionados amp1amont(3 (lcsenvolvi(l(js com leitos de már-

more branco e mineral de ferro. Dos specimeiís e informações qne pude

obter desta região, conclui que é muito rica em mármores, mineral de

ferro e rochas auríferas.

Proveniente de um logar que se acha a cerca de 15 milhas ao norte

de Curityba, mostravam-me um mármore serpentino esverdeado idêntico ao

associado aos mesmos schistos vermelhos perto de Sorocaba, província de S.

Paulo, como de outras partes da região de Assunguy, vi espécimens de

itacolumito, e do quartzito ferruginoso aurífero, chamado Jacutinga, tão

characteristico da região metamorphica de Minas Geraes. Estes specimens

e as poucas observações que pude fazer, confirmam a opinião que já

formei de que as series metamorphicas não crystallinas compostas de

quartzitos (itacolumito, itabirito, jacutinga), schistos talcosos e mármores,

tão characteristicos do interior das provindas da Bahia e Minas Geraes,

estende-se, em uma zona continua em direcção ao sul, provavelmente até

o Rio Grande do Sul, apresentando em toda a parte os mesmos chara-

cteres essenciaes. (1). .

Tendo apresentado algures (2) razões para referir as series metamor-

phicas crystallinas ao Árcheano, e as series não crystallinas ao Siluriano

inferior ou Cambriano, classificação essa em que acompanho o meu esti-

mado amigo e mestre, o chorado professor Hartt.

Indo para Oeste de Curityba, a uma distancia de cerca de 30 mi-

lhas, encontra-se um escarpamento abrupto chamado Serrinha, que se eleva

a uma altura de 1,040 metros, ou cerca de 200 metros acima do pla-

nalto de Curityba ao qual domina completamente ; este escarpamento estende-se

atravez da província, em uma direcção geral de Norte a Sul, sendo com-

tudo um pouco irregular e em zig-zag para o norte, onde confunde-se

com as mais altas terras da região de Assunguy, que a sobrepuja em
elevação, em consequência do que não forma tão completamente como ao

sul, a separação dos vários systemas de drenagem. Este escarpamento é

composto, nas partes mais baixas dos leitos inclinados metamorphicos acima

descriptos, os quaes são cobertos por leitos horizontaes massiços de grés

branco, grosso e friável, que em toda a parte elevam-se ao mesmo nivel,

porém variam em espessura de 20 a 100 metros, sendo isso devido ás

irregularidades da superfície sobre que esses leitos foram depositados. A

(1) Os mármores cryslallinos formam uma parle muito subordinada da serie que, por conve-

niência, chamei não crystallina para distinguil-a das series crystallinas mais antigas compostas de

gneiss e outras rochas semelhantes.

(2) Archivos do Museu Nacional. Vol. 11, pag 17. Rio de Janeiro de 1878.

Proceedings of lhe American Philosophical Society. Vol. XVll, pag. loõ. Phil. 1879.

V. 111—10
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Serrinha ínvina a margem oriental da segunda região, os muito afamados

Campoíi (}er(ifí>i. E' uma vasla j)lanicie relvosa, estendendo-se com um suave

declive até cerca de 100 millias para oeste, onde a elevação das mais

altas partes fica reduzida a 850 ou 900 metros. A superfície ao longo da

margem é ([uasi perfeitamente plana, porém as innumeras correntes ali-

mentadas por milhares de fontes e por chuvas torrenciaes bem cedo cavaram

profundos valles que descem na parte Occidental da região até uma altura

de GOO metros, e tornam a superfície de mais em mais ondulada, á medida

que se entra nos campos.

Em uma larga zona na parte occidenlal lia, para accrescimo das irregu-

laridades devidas á desnudação, outras de maior importância devidas aos

innumeros e immensos diques de diorito.

O caracter das rochas muda também para Oeste, tornando-se a pedra

arenosa mais fina e argilosa, e tendendo a st^r substituída por leitos de

schisto ([ue apparecem inlrastractiíicados com o grés, de tal maneira que

mostram pertencer á mesma formação. Póde-se dizer, que a Oeste, a porção

mais baixa da formação é, em geral, composta de schistos e grés schis-

toso, lornando-se os schistos para o extremo Oeste sobrecarregados de

concreções silicosas e calcareas, com alguns leitos subordinados de um
calcareo peculiar oolitico silicioso. Esta porção schistosa é, totalmente ou

em parte, coberta pelo grés molle que é a formação predominante a leste,

e parece ter coberto os schistos sobre toda a região. Neste ponto, com-

tudo, não me é possível formar uma opinião positiva em quanto não

fizer um estudo minucioso dos fosseis coUeccionados, pois é possível que

na região ilorestal calcarea cu possa ter-me enganado em consiíh^rar o

grés que ahi apparece idêntico ao dos Canq^os abertos, mais longti a

leste. A rocha é em toda a parte entremeiada de seixos e muitas vezes,

cm regi(jes limitadas, apresenta-se em forma de puddtitíj-stunc ou de conglo-

merado. Em uma quebrada, perto de Ponta Grossa, achei um destes con-

glomerados contendo pedaços de pedras de quasi meio metro de diâ-

metro, de rochas metamorphicas, taes como gneiss, syenito, quartzito, etc.

O mais interessante é um bloco (hi conglom(?rado metamorphoseado con-

tendo seixos redondos do lamanh(j do puidio, das rochas acima mencio-

nadas, uiiidas por mu cimento silicoso metamorphoseado. Estes blocos

indicam indid)ilavelmente a vizinhança de algum ponto alto da superfície

original das rochas metamor|)hicas subjacentes, o qual, antes de ser so-

terrado, formava uma ilha in» mar cm ([ue as camadas de schisto e grés

se feiram depositando.

Nas porções desta região (Mu (pi(; o grés é a rocha predominante na

superíicie, o solo é pobre e arenoso, supportando somente hervas, e.
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nos declives pequenos, capões em que o pinheiro (Araucária J3rasiliensis)

encontra-se em grande abundância. Esta arvore é também extremamente

abundante no planalto metamorpliico de Curityba. \s porções schistosas

da região apresentam um solo um pouco mellior, porém são ainda pobres

nas partes oriental e central ; indo para Oeste o solo melhora, cedendo os

bellos campos revolsos logar a outros com pinheiros esparsos ou grande

abundância de arbustos; e estes por su;i vez,, no extremo Oeste ond(? o

schisto é mais variado em caracter, e onde o diorito e as rochas calcareas

abundam, são substituidos por llorestas luxuriantes, mostrando a ({ualidade

superior do solo.

Â edade geológica deste grés e deste schisto nunca foi satislactoria-

mente determinada. A primeira luz sobre o assumpto foi dada por alguns

fragmentos de fosseis achados por 3lr. Luthero Wagoner, ajudante da Com-

missão Geológica em 1876, que foram determinados pelo Sr. Rathbun e

por mim, como sendo paleozóicos e provavelmente Devonianos. Ha alguns

mezQS achei na província de S. Paulo, em um calcareo silicioso idên-

tico ao acima mencionado, alguns Lamellibranchios imperfeitos, pertencendo

aos typos Devoniano ou Carbonífero.

Em minha ultima excursão visitei as localidades descobertas pelo

Sr. Wagoner, e tive a felicidade de achar specimens mais perfeitos. De

um leito de schisto intercallado no grés, em Ponta Grossa, perto da loca-

lidade do conglomerado acima mencionado, achei uma espécie de Ophiu-

raneos, alguns mal preservados Lamellibranchios e espécies de Lingnla,

Discina, Spirífer, Rhijnchoiíella, Strcptorhjjiichus e Vitiiíítia, muito semelhantes

e provavelmente idênticos aos do Devoniano do Amazonas. O Spirifer.o Stre-

ptorhijiiehm e a VituUna são typos devonianos, em particular bem caracte-

risados, sendo os primeiros provavelmente idênticos ao .S. duodenaría, Hall.

No calcareo silicoso de Ivahy encontrei grande numero de espécies

de Lamellibranchios, alguns dos quaes são idênticos aos de S. Paulo,

porém não podia, durante a excursão, dedicar-lhes o estudo requerido para

determinar com certeza si elles pertencem ao Devoniano ou ao Carbonífero.

Apparecem também fragmentos de Lepidodendron nas mesmas rochas. Como
acima observámos, a elevação desta segunda região diminue um pouco

para Oeste, onde as collinas, incluindo os cumes de diorito, ehívam-se

a 850 ou 900 metros, ainda que, em razão da excessiva profundidade e

largura dos numerosos valles, o nivel geral é um pouco mais baixo. Deste

nivel eleva-se um segundo escarpamento conhecido com o nome de Serra

da Esperança, á altura de 1,040 metros. Sobre os declives abruptos desta

serra vê-se em ordem ascendente, uma considerável espessura de grés

vermelho molle repousando sobre os schistos e grés da segunda região.
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e, acima desta, iini Icilo de 100 metros ou mais em espessura de trapp

amygdaloidi' e porphyritico, appareutemente uma espécie de tracliite. O

amygdaloidi^ c cheio de bellas ágatas. Este segundo escarpamento é o

começo da tiTceira região geológica, cujas feições topograpliicas são luuito

semelhantes ás da segunda, ou região dos Campos Geraes, isto é, á to-

pographia produziíhi pela desnudação em leitos horisontaes. O escarpa-

mento estende-se inteiramente aíravez da província em uma direcção de

Norte a Sul e penetra no provincia de S. Paulo, onde reconheci a mesma

rocha na margem do planalto occidental do rio Piracicaba.

Ào Sul do rio Tgnassú, fui informado pelo Sr. Luiz Cleve, muito

competente observador, que este escarpamento curva-se para Oeste, debaixo

do nom^ de Serra do Espigão, e estende-se até á Serra do Mar. O pro-

fessor llartl já linha observado que a S;'rra do Mar, em Santa Catharina,

é coberta por trapp porphyritico. E' entretanto provável ([ue estas rochas

cubram a maior parte do interior desta provincia, assim como a porção

cirrum vizinha do Hio Grandi^ do Sul, na ([ual o trapp agatifero é com-

mum. Uma parte da Uepul)lica do Uruguay pertence provavelmente á

mesma formação.

A Oeste, o paiz é virgem, porém pelas poucas informações que

pude obter, parece-me provável que a formação de trapp estenda-se

até o Hio Paraná. A superfície desta região é em geral uma planície co-

berta de densas florestas; porém com muitos extensos campos, dos quaes

os mais importantes são os (\e Cfuarapuava, que se unem ao Sul com

os extensos canq)os do Hio (iranth' do Sul. Parece haver ahi um pequeno

declive para o Paraná, e, sendo profundos os valles fluviaes, apresentam-se

mui las encostas altas e Íngremes que foram honradas pelos geographos

assim como pelo povo, com o nome de montanhas. De facto, não existem

verdadeiras montanhas de sublevação na provincia fora da área nu^ta-

morphica. Nenhuma data defmiihi existe para delerminar a edade geoló-

gica desta enorme irrupção de li-ap[K E' C(;rtamente posterior ao Devouiano,

e muito provavelmente mesozóica. Em caracteres lithologicos tanto o trapp,

como o grés vermelho, que parece associar-se-lhe e ser dislincto da serie

devoniana subjacente, assemelham-se de um modo admirável com as rochas

triassicas da parte oriental da Ami'riea do .Norte.

A drenagem da provincia é determinada ])elas feições lopographicas

acima descriptas e é principalmente pura o Paraná, correndo directamente

para o Atlântico apenas um grande rio. o Kil)eii'ii. Esle i-io nasce ao Norte

de Curityba, na regiã(> montanhosa de Assunguy, e corre para o Norte, na

provincia de S. Paulo, abrindo passagem atravez da Serra do Mar, acima

da cidade de Iguape. Alguns de seus tributários correm pida encosta da
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Serrinha, e cavaram fossos que denleam a margem da região de grés, porém

não podem ser considerados como escoadouros dos Campos Geraes.

Na mesma região melamorpliica, entre a Serra do Mar e a Serrinha,

nasce o principal rio da })rovincia, o Iguassú, que corre primeiro para

o Sul e depois para Oeste, atravessando a segunda e a terceira região,

a desaguar no Paraná. Ao Norte do Iguassú, passando por muitos rios

quasi desconhecidos, pertencendo quasi exclusivamente á terceira região,

nós encontramos o Ivahy, que nasce na parte florestal occidental da se-

gunda região, corre por alguma distancia para o Norte, acompanhando a base

da serra da Esperança, e depois, para Oeste, entrando na terceira região

que atravessa até o Paraná. Ào Norte, formando uma parte do limite

Norte da província, está o grande rio Paranapanema, que, como o iguassú,

nasce na região metamorphica e atravessa as duas outras, recebendo da

provinda, o Itararé, o rio das Cinzas e o Tibagy. O ultimo é, por excellencia,

o rio dos Campos Geraes em que nasce e corre até uma pequena dis-

tancia de sua bocca, onde entra na terceira região. Elle recebe do Norte o

Pitanguy e o Yapô, que nascem ambos na região metamorphica, na circumvizi-

nhança de Castro, e entram na região de grés por profundos canom. A região

diamantifera está principalmente no valle do Tibagy. Seus tributários, o

Yapô e o Pitanguy, também contém pedras preciosas, porém suppõe-se que

são menos ricas de que as do rio principal, talvez por causa de exame

insufficiente. Diz-se que também se acharam no rio das Cinzas. Tanto

quanto pude averiguar, ellas nunca foram encontradas no Iguassú ou

Ivahy, ainda que eu não veja razão para que não devam apparecer, ao

menos no primeiro rio.

As pedras preciosas apparecem nas areias do rio, nos numerosos

caldeirões e também em bancos de cascalho, conhecidos como lavras sec-

cas, situados nos campos, a uma elevação maior ou menor acima do rio.

Perto da villa de Tibagy ha duas destas lavras seccas. Uma acha-se n'uma

depressão do schisto devoniano, no valle de uma pequena corrente, e está

a alguns metros apenas acima do nivel do rio. Póde-se, entretanto, suppôr

que foram depositadas por este, ou pela corrente que agora atravessa o

deposito. A secção apresenta em baixo um deposito muito irregular de

seixos e areia de alguns centímetros de espessura, que é a parte lavada.

Acima deste ha três ou quatro metros de areia grossa variegada, com seixos

irregularmente espalhados dentro do leito, o qual mostra linhas muito irre-

gulares de deposição, como si fosse depositado em redemoinho. Algumas

porções deste leito, são cimentadas com oxydo de ferro, formando folhas

enrugadas, mui curiosas, globos e massas irregulares, de forma extravagante.

No cume da secção ha cerca de metro e meio de barro vermelho-escuro. A
V. 111—11
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outra lava está sobre a encosta de uma coUina perto do cume, em uma ele-

vação de perto de 20 metros acima do leito de um pequeno riacho que

corre au longo da base da coUina e despeja as suas aguas no rio, em
um nivel de cerca de 100 metros abaixo da mina. O deposito foi evi-

dentemente formado debaixo d'agua, porém pôde diíTicilmente ser attri-

buido a qualquer das correntes presentes. Também jaz sobre os schistos

devonianos, cujos fragmentos acham-se espalhados em abundância dentro

do deposito que consiste em um leito de cerca de três metros de espessura,

de areia e seixos onde os diamantes são irregularmente distribuídos,

havendo sobre elle talvez seis melros de barro vermelho sem estru-

ctura, como a da primeira lavra. Os seixos em ambas estas lavras são

bem redondos e constam principalmente de quartzo e rochas quartzozas

com seixos de gneiss e de varias outras rochas metamorphicas e Ígneas.

O barro vermelho continua ató perto do cume da coUina, que é um longo

espinhaço com suaves declives, estendendo-se bastante, e horizontalmente, não

me tendo sido possível determinar si é sempre acompanhado ou não pelo

cascalho diamantifero. Outras lavras foram abertas, algumas 12 ou 15

milhas abaixo de Tibagy, e é provável que haja muitas outras localida-

des em que os diamantes possam ser achados.

Como não vi trabalho em progresso, não pude formar idéa da

riqueza destas minas. Dizem que os diamantes são raros, pequenos e de

pouco valor um comparação com os achados no rio. O trabalho das lavras

tem sido feito em muito pequena escala e com muito deleixo, de sorte

que, comquanto na realidade as minas não sejam muito ricas, todavia é

impossível aíllrmar que ellas não possam ao menos remunerar um trabalho

regular e bem dirigido. Uma pequena quantidade de ouro apparece tam-

bém nestas lavras, como o metal geralmente distribuído por essa região.

No rio, as melhores pedras são encontradas nos depósitos dos caldeirões,

consistindo em cascalho solidamente ligado por um cimento ferruginoso.

Raras vezes acham-se cald(3Írões com cimento azulado muito duro,

os quaes dizem conter muitos diamantes da uKílhor qualidade, tanto,

em grandeza como em perfeição. Os mineiros notam como facto curioso

que, em um grupo de caldeirões, um pôde ter cimento azulado, em
quanto todo o resto tem-o ferruginoso, sendo os seixos de um inteiramente

diífcrentes dos dos outros. Muilas das pedras que me foram apresentadas

estão quebradas e gastas, porém, uma boa porção achava-se em perfeitos

crystaes. Os maiores que vi tinham, puuco mais ou menos, o tamanho de um
pequeno grão de milho, porém eram irregulares e quebrados. A mais preciosa

pedra ahi achada, de que pude obter informações authenticas, foi ven-

dida por um conto de réis. As pedras são em geral de boa côr e brilho.
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Voltando agora á questão da origom dos diamantes, a resposta me

parece fácil, e é que elles são naturalmente separados do grés devoniano

pelas- aguas. Como já observámos, o Tibagy ó quasi exclusivamente um rio

da planície devoniana. A parte mais baixa na região de trapp não é conhe-

cida como diamantifera, e si o é, desde que as pedras encontram-se por

todo o curso do rio, antes que elle entre na formação de trapp, esta ultima

pôde ser eliminada do problema. Ficam então' as rochas devonianas e o

diorito.

Tendo passado em redor da cabeceira do rio, e tendo-o transposto em

três logarcs differentes, reconheci que são estas as únicas rochas que

vem á superfície, a leste da villa de Tibagy, isto é, na região diaman-

tifera. Não é impossível que o rio tenha em certos togares talhado o seu

leito até encontrar as rochas metamorphicas subjacentes, porém não ha

certeza disso, e não é provável que nenhuma área considerável de taes

rochas seja exposta, ou quando mesmo o fosse, podesse ter fornecido

diamantes em tão grande extensão.

Dous tributários consideráveis, o Yapô e o Pitanguy, correm na região

metamorphica, e póde-se suppôr que elles tenham trazido os diamantes

das rochas que atravessam nesta região, porém não pude obter nenhuma

noticia de diamantes achados naquelles rios antes de entrarem na

região do grés, e o Tibagy, é diamantifero não só abaixo, como também

acima da confluência. Não se pode suppôr que o diorito tenha fornecido

as pedras preciosas, não sô em. virtude da natureza da rocha, mas também

porque na parte superior do valle, onde ellas são communs, o diorito é

extremamente raro, ou falta inteiramente ; e também ainda porque os

seixos que sempre acompanham as pedras preciosas não procedem do

diorito. Este ultimo forneceu muito provavelmente, por decomposição, o

barro vermelho acima do cascalho em Tibagy. As únicas outras rochas

que, tanto quanto pude observar, podiam ter dado um tal barro, são as

que se acham em redor de Castro, porém seria diíTicil explicar o seu

transporte d'ahi a Tibagy, ao passo que grandes diques de diorito são com-

muns perto do ultimo logar. A origem secundaria do cascalho não é

diíTicil de achar. O grés é em toda a parte cheio de seixos; em cada

declive onde esta rocha é exposta, a superfície é juncada de cascalho

solto pela desintegração da rocha. A origem primaria dos seixos é egual-

mente clara; estes, em cominum com todo o material dos leitos devo-

nianos, são provenientes da serie metamorphica. Não se pôde duvidar

de que os diamantes tenham a mesma origem primaria, pois não é dado

suppôr que se tenham originado no grés, o qual não apresenta o menor

signal de metamorphismo ou de crystallisação de qualquer espécie, em
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quanto os diamantes devem ter-se originado em algumas series ricas de

crystaes, como prova o farto de serem sempre acompanhados por uma
grande variedade de crystaes cliamados pelos mineiros informardes. Eu não

tive opportunidade para determinar os de Tibagy, porém sei que não

diíTereni materialmente dos já descriptos da Bahia e Minas. Póde-se con-

siderar como extremamente provável, sinão absolutamente certo, que os

diamantes originaram-se da serie metamorphica, ([ue na edade devoniana

elles eram lavados e depositados no grés de que foram de novo separados

para tomar o seu lugar actual nos bancos de areia e caldeirões do rio,

e nus depósitos de cascalho do campo.

Não podemos nós suppôr que os raros pedaços de cascalho com ci-

mento azul são accumulos formados no grés e expostos pela formação

dos caldeirões? Quanto á parte da serie extensa metamorphica que era a

matriz original do diamante^ não pude obter dado nenhum no Paraná. Á
evidencia que sobre o assumpto se está pouco a pouco accumulando, parece

tender á confirmação da antiga idéa de que o diamante pertence a alguma

parte da serie de itacolumito. Depois dos meus estudos no Paraná parece-

me provável que os extensos e elevados planaltos de grés do Brazil cen-

tral, que nos habituamos a considerar como da edade terciária, são na

realidade muito mais antigos e provavelmente paleozóicos. E' ainda

cedo para formar opinião decisiva a respeito delles, porém si minhas

conjecturas são verdadeiras, podemos explicar o curso dos acontecimentos

geológicos do Brazil de um modo muito mais satisfactorio do que actual-

mente se explica. Os mais baixos taboleiros tendo um caracter topogra-

phico e lithologico quasi idêntico, ao longo da costa e no Amazonas, são

certamente mais modernos do que a edade cretácea, porém nenhum destes;

cuja edade pôde ser positivamente determinada, eleva-se muito acima de

1,000 iiKítros e os mais altos [)lanaltos do interior foram referidos ao"

terciário somente por semelhanças de caracteres lithologicos, os quaes no Bra-

zil são bastante enganadores.



SOBRE AS CASAS CONSTRUÍDAS
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LARVAS DE INSECTOS TRICHOPTEROS

DA província de SANTA GATHARINA
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DR. FREDERICO MOLÍER

X3NrTFl.OrJXJGG J. o

A ordem dos insectos trichopteros c '^ s 'hido interesse debaixo de

dous pontos de vista distinctos: o gene.dogico e o biológico.

No systema genealógico dos insectos, os tricboptevos occupam, em
relação aos lepidopteros, a mesma posição que, entre os mammiferos, como

hoje quasi todos admittem, compete aos macacos antropomorphos em re-

lação ao homem ; é summamente provável que os lepidopteros sejam des-

cendentes de algum trichoptero extincto, ou ao menos que ambas as ordens

se tenham originado e desenvolvido de um typo primitivo commum, do

qual menos se tivessem afastado os modestos trichopteros, e muito mais

os brilhantes lepidopteros. Ora, si este motivo, para se dar máxima im-

portância á pequena ordem dos trichopteros, é de data muito recente,

y. iii.—15
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ao contrario já ein tempos reiíiotissimos as casas ou estojos que as larvas

desses insectos construem haviam despertad(j vivo interesse aos que então

se entregavam ao estudo da biologia dos insLíctos. Na opinião de vários

auctoros o xyloplitlioro ou lignipcrda [ -/vXo^s-o^ooç ] de Aristóteles teria

sido uma larva de Pliryganea ; todavia, como elle se não refere á vida

aquática deste animal, é mais provável que tivesse sido a larva de

algum lepidoptero, do grupo das Psychideas talvez. Mas seja isso como fôr,

o que é verdade é que os grandes observadores do século passado, a quem

tanto deve a biologia dos insectos, Réaumur, De Geer e Roesel, fizeram

também estudos muito importantes sobre a historia natural e a estructura

dessas larvas de trichopteros, assim como de suas casas.

No século actual deram-se a um estudo especial dos mesmos animaes,

Pictet, Kolenati, llageii, Mac Lachlaii e outros. Entretanto, todos esses tra-

balhos ficaram ([uasi exclusivamente adstriclos á Europa, sendo ainda hoje

a historia natural das espécies extra-européas como que um terreno virgem

e d.esconhecido á sciencia.

Em 18G4, Ilagen, publicou uma lista descripliva de todas as casas

de tyuhopteros, de que tinha visto exemplares ou achado alguma noticia

em outros auclon^s ( 1 )
; devendo notar-se que do vasto território do Brasil,

só se acham mencionadas nesta lista de 150 espécies a (/rumicha de Saint

Hilaire, e uma espécie de IlcUcopsyrhe. Assim, pois, não será fora de pro-

pósito dar uma breve no^^: jíi das espécies que observei na provinda de

Santa Catharina. Por mais deficiente e incompleta que seja ainda a minha

lista das espécies catharinenses, ao menos mostrará quantas formas inespe-

radas e curiosas podem ainda deparar-se aos que quizerem explorar as aguas do

Brasil á busca das larvas de Trirhoptrroíi. Limito-me por esta vez ás casas

constr Ilidas pelas larvas, referindo-me apenas de passagem a um ou outro

ponto notável da estructura ou dos costumes de seus habitantes, cuja des-

cripção reservo para outro trabalho.

Quando, ha Í5 annos, Bremi propoz o género lícUcdpsyche, de que

ii'aqutdla épocha apenas se conheciam as casas das larvas , baseou-se no

facto capital dií ([ue «todas as observações feitas até então a esse respeito

provaram sempre que as diíVerenças existentes no typo de archithectura

das casas de Phryganid(ías indicam géneros dislinctos». Sigo o exemplo

de Bremi, propondo giíueros novos para vários typos inteiramente novos

de casas de Trirhoplcroa; siMuelliante procedimento me parece assaz justi-

ficado, comquunto sejam ainda desconhecidos os insectos perfeitos, no facto

da transformação que soífn.Mn as larvas constructoras daquellas casas. To-

(1) Hagen, Ui-ber Phryganideii-Gehatiuse Sleltiaer enlomol. Zeilung XXV. 1SG4. pag. 114
e pag. 221.
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memos o exemplo das Ilclicopmjrhcs, tão iKjtaveis pelas suas casas encara-

coladas. Três casos podiam apresentar-se. Primeiro, que os insectos per-

" feitos, nascendo das espécies já tão niuuerosas e espalhadas por todo o

mundo, daquellas casas encaracoladas, fossem todos tão semelhantes entre

si e tão diíferentes de todos os mais trichopteros, que constituíssem um
género distincto ; neste caso não haveria duvida alguma sobre o género

IleUcopsyche.

Em segundo logar, podia-se suppòr que fossem todos os Ivuhoplcros

nascidos de casas encaracoladas , tão semelhantes ás espécies de algum

outro género, que, no estado de insectos perfeitos, não se podessem dis-

tinguir genericamente; também n'este caso, que não se verifica na Heh-

copsijrhe borealis, ílag, teria sido conveniente conservar o género Reliçop^ijche,

visto como o caracter das casas encaracoladas é, sem duvida nenhuma, muito

mais importante e signal muito mais seguro de affinidade doqueaquellas ligei-

ras difí'erenças nas nervuras das azas e outras do mesmo jaez, hoje usadas

para distinguir os géneros dos trichopteros. Poderá, emfim, acontecer que as

varias espécies cujas larvas construem casas encoracoladas, estejam no

estado de insectos perfeitos, tão diversos entre si, que conviria separal-os

em diversos géneros ; também neste caso deveria subsistir o nome de Ilelí-

copsijrlie, para designar por uma única palavra os constructores das casas

encaracoladas, e devia subsistir com o mesmo direito com que continuam

a ser usados os nomes de Bipínnaria, de Plutehs^^áe NaiipUus, de Zoea, etc.

Ora, tudo o que acabo de dizer a respeito das Helicopsijches, vale também
para todos os géneros que vou propor neste trabalho.

g 1 - As casas das Rhyacophilideas - ( fig*. 1 - 4

)

Segundo Pictet (1), as larvas das RhijicophiUdeas vivem sem casa em
aguas correntes, e só quando estão para se transformar em nymphas,

construem nas pedras uma casa tosca e immovel ; não obstante, o próprio

Pictet já figurou uma casa movei, feita de pedras pela lar\a de uma espécie

desta íamilia (2). Depois de construída ou fixada a casa, as larvas das

Rhijicopíiílidcas, antes de se transformarem, ainda fazem ao redor de si um
segundo invólucro, ou casulo de uma membrana assaz resistente, de forma

oval, fechado de todos os lados, o qual se acha solto no interior da casa

de pedras. Por este segundo invólucro as nymphas das Rhiacophilideas íacíl-

mente se distinguem das de todos os mais Trichopteros. Nos córregos e ri-

fl) Citado por Hageii I. c. pag. 142.

(2) Ilagen, 1. c. pag. 144. n. 6.
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beiros aniuenles do rio Itajaliy ha algumas espécies desta familia que, no estado

de larvas, parecem prescindir de casas; os casulos de suas nymphas acham-

se cobertos de algumas pedrinhas toscamente accumuladtis, formando um
monticulo tão irregular que não merece o nome de casa. Muito mais

frequentes são algumas outras espécies que já no estado de larvas vivem

em casas moveis. Estas casas (fig. 1-4) são feitas de pedras de forma oval,

com dons orifícios ou portas nos dous extremos do lado ventral. Não

ha diflerença entre os extremos anterior e posterior da casa, podendo a

larva sahir indiíTerentemente por uma ou outra porta. Antes de se tran-

sformar em nympha, a larva remove' a parede ventral , fixando toda a

margem da abobada da casa a alguma pedra maior, e ao mesmo tempo

reúne mais firmemente umas ás outras as pedrinhas da mesma abobada.

Às casas de todas as larvas de Trirfwptcros devem ser atravessadas conti-

nuamente por uma corrente de agua fresca, que mantém a respiração das

mesmas larvas.

Ora, as duas portas das casinhas moveis das Rhiiarophilideas acham-se,

como já disse, na parede ventral, e applicadas á pedra em que vivem

;

ciroimstancia esta utilissima, de certo, para impedir a entrada de qualquer

inimigo, porém muito desfavorável á circulação da agua. Este inconve-

niente acha-se remediado de diíTerentes maneiras pelas diversas espécies

catharinenses. Em uma espécie pequena (fig. 1), cujas casas raras vezes

excedem a 5""" de comprimento sobre -S'""" de largura , as pedrinhas da

abobada são ligadas de maneira a deixarem entre si pequenos orifícios

ou intersticios irregulares, de numero, tamanho e forma muito variáveis.

Â's vezes, perto de um ou outro extremo , encontra-se um orifício um
pouco maior. Esta espécie vive em vários córregos menores de curso

rápido; geralmente no lado superior das pedras, as' casas das nymphas

(fig. I.P»-IV), costumam ser fixadas ao lado inferior das mesmas pedras.

Outra espécie (fig. 2), que encontrei no ribeirão da Griíta dos Macacos

(«Aífenwinkel, dos allemães da colónia de Blumenau») e que costuma

empregar [)edras relativamente grandes na construcção de suas casas,

deixa um único buraco maior no centro da ab(»bada. Este buraco é fre-

([ucntemenlf ([uadriuigular e limitado por ([uatro pedras, fechando-se quando

a larva vai transformar-se em nympha.

Em quasi todos os logares em que um ribeirão maior ou menor

corre rapidamente em um loito dr pedras, estas acham-se cobertas de

millmres de casinhas de llliijaropluliilcas (íig. 1^), que, em vez de um sim-

ples buraco, possuem no meio da abobada uma chaminé ou cano mais

ou menos alto, construido geralmente de pedrinhas muito mais miúdas

do que as do resto da casa.
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As formas e cores dessas casinhas variam ao infinito, segundo o ca-

racter mineralógico do material que para a sua construcção as larvas

encontram nas aguas, não só nos diíTerentes ribeiros que habitam, como

também na mesma localidade. Às três casinhas da fig. 3 foram tiradas com
algumas dúzias de outras não menos diversas de uma única pedra do ribei-

rão do Garcia. As casas das nymphas, fixadas geralmente no lado inferior

das pedras, não têm mais chaminé. Por causa da extrema variabilidade

e irregularidade destas casinhas, 6 quasi impossivel decidir, sem um exame

minucioso das larvas e nymphas que as habitam e dos insectos perfeitos

em que estas se transformam, si todas ellas pertencem a uma só espécie.

As que no mez de Agosto achei no ribeirão da Triste Miséria
( Trauriger

Jnmmer, dos allemàes de Blumenau), distinguiam-se por uma cliaminé

menos alta, menos estreita, e frequentemente um pouco inclinada. (Fig. 4).

Talvez seja espécie diíTerente.

% 2. As casas das Hydropsychideas (fig. 5-6)

Não se conhece larva da familia das Hijdropsychideas, que faça casa

movei ;
quasi todas ellas vivem em escondrijos de construcção muito rude,

sendo, ou corredores assaz compridos e tortuosos, cobertos de pedras, fra-

gmentos de plantas, etc, ou também canaes cylindricos cujas paredes, tecidas

pela larva, se compõem de seda e barro ou areia fina, como os construídos

pela larva de Hydropsijche maculicorms ( 1 ) . Na província de Santa Catharina

abunda, por baixo das pedras, em quasi todas as aguas correntes, uma larva

desta familia, a maior de todas as larvas de Trichopteros que por aqui ha.

Ella vive em uma espécie de canal ou corredor coberto de pedras irregu-

mente accumuladas e em geral muito mal seguras por alguns fios de seda.

Para se transformar em nympha ella construe uma casa de pedras firme-

mente ligadas, ás vezes enormes para animal tão pequeno. A forma externa

dessas casas (fig. 5 A), fixadas no lado inferior de pedras maiores, é muito

irregular, variando ao infinito, segundo a forma das pedras empregadas

na sua construcção. Ellas encerram uma cavidade cylindrica ou oval de

cerca de 20""° de comprimento sobre 6™"° de largura. A camada interior

da parede da casa é feita de barro, areia ou pedrinhas muito intimamente

unidas pela seda que fornecem os « sericterios » ou glândulas fiandeiras

da larva. A superfície interna da casa é lisa ; em cada extremidade a

parede é perfurada de cerca de meia dúzia de buraquinhos para receber

(1) Westwood—Introduction to modernclassificalion of Insects. 11 pag. 62. fig. 68, 8.

V. 111—16
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a agua necessária á respiração da nympha. Contiguo á superfície interna

da casa de pedras acha-se um casulo de seda branca, ligeiramente ama-

rellada (fig. 5B). A membrana do casulo, comquanlo tenuissima, é muito

resistente; os extremos (ou bases do cylindro), são crivados de buracos

numerosíssimos de cerca de O, '"'"08 de diâmetro (fig. 5 B'). Mais rara é

outra espécie da mesma familia (fig. 6), que só se encontra em córregos

de curso muito rápido, v. g. na «Gruta dos Macacos» e na «Triste Miséria»

de Blumenau. As suas casas são das mais interessantes, não só na ordem

dos Trichopteros, como dos insectos em geral, podendo rivalisar com as

do cupim, das formigas, marimbondos, abelhas, etc. Estas casas nunca são

feitas por baixo, mas sim por cima das pedras ; são construídas sem grande

arte, e nada mais são do que tubos ou canaes de cerca de 7""" de com-

primento sobre 2'°'" de diâmetro, feito de fibras vegetaes irregularmente

sobrepostas ou entrelaçadas, ou também de pedrinhas. Cada casa tem um
vestíbulo ou varanda, dilatando-se em forma de funil, cuja entrada mede

até
""'" de altura sobre outro tanto ou mais de largura. As paredes late-

raes são geralmente feitas de fibras entrelaçadas, servindo de tecto uma

rede elegantíssima de seda, cujas malhas quadrangulares costumam ter

O, '"'"2 até O, '"'"3 de largura. As casas são invariavelmente orientadas de

tal maneira que a corrente d'agLia venlia bater na entrada do funil. Raras

vezes estas larvas vivem solitárias
;
geralmente fazem as suas casas contí-

guas umas ao lado das outras, formando ás vezes uma longa fileira in-

interrupta, perpendicular ao curso da agua, interceptando e retendo desta

sorte em seus funis tudo quanto a agua possa trazer de comestível. Para

a transformação em nymphas parece que as larvas sempre substituem

pequenas pedras ás fibras vegetaes das suas casas ; sendo essas pedrinhas

fortemente unidas e cobrindo uma cavidade de cerca de 7''"" de compri-

mento sobre S""'" de largura (fig. O B, B'), cuja parede é interiormente

revestida, como na espécie precedente, de uma membrana resistente. Nessas

casas de nymplias não ha mais varanda, a qual não sei si foi removida

pela larva ao preparar a casa para sua transformação, ou destruída a

pouco e pouco pela corrente d'agua. Os insectos em que finalmente se

transformam os moradores dessas interessantíssimas casas assemelham-se,

pela estructura. das antenas e nervuras das azas, ao género Smicridea, Mac
Lâcidan.

Assim como ambos os sexos de Smicridea, as fêmeas tem também um
único esporão nas tíbias anteriores, quatro nas intermediarias e quatro na^

posteriores
;
porém, os machos tem só dous nas tibias posteriores. E' um

caso análogo ao do género Ilctcroplcctron, MLaál, da familia das Leptoce-

rideas, em que as tibias posteriores dos dous sexos difíerem da mesma
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maneira. Proponlio para o hábil arcliitecto e tecelão o nome de Rliija-

cophilas.

% 3. As casas das Leptocerideas (fig. 7«15)

Às casas de todas as espécies desta familia são moveis, tendo c[nasí

a forma de canudos estreitos, cónicos, um pouco arqueados. As larvas

das diversas espécies differem muito entre si, não só quanto ao mate-

rial que empregam na construcção de suas casas ou estojos, como também

em relação ao modo de fixal-as ou feclial-as quando estão para se tran-

sformar em nymplias. A casa, a mais simples e rude (íig. 7), é de uma

larva que se serve para este fim do fragmentos de ramos que nunca escas-

seiam nos córregos do mato. Si os ramos são ocos, servem sem mais

preparação ; a larva corta um pedaço de comprimento conveniente e tira

roendo um pedacinho semi-circular da margem ventral da entrada (fig. 7 A C ),

ficando desta sorte a cabeça da larva coberta e protegida pela margem

dorsal da mesma entrada. Frequentemente a larva fixa a esta margem

superior da entrada uma ou algumas pequenas pedras, protegendo assim

ainda mais a entrada. Si os ramos forem massiços, a larva tem de pre-

viamente excaval-os, devendo, ale^m disso, fazer um buraquinho lateral na

extremidade posterior do tubo que tiver excavado, para a sabida da agua

que tem servido á respiração. Os páosinhos habitados por larvas adultas

têm geralmente de 30 até SS""'" de comprimento, chegando só raras vezes

a medir 50""" ou mais. Um só vi eu que tinha 80'"'" de comprimento

sobre 3""" de diâmetro; talvez a larva deixasse de cortar parte delle por

ser muito leve. Em approximando-se a época da transformação, a larva

fixa a sua casa pela margem ventral da extremidade anterior, por baixo

de alguma pedra maior ou de algum tronco de arvore cabido n'agua.

Feito isso, tapa a entrada com uma pedra (fig. 7 A',p) ligada, ou para

melhor dizer, coUada á extremidade anterior do casulo membranoso da

nympha (fig. 7 A', n). No interstício, entre a pedra ea parede do tubo,

o casulo é crivado de buracos de cerca de O, '"'"12 de diâmetro. Da mesma

sorte acha- se um crivo transversal (fig. 7, A'-A") no extremo posterior do

casulo da nympha ; crivo este que é quasi coriaceo, e mais grosso e duro

do que a membrana que reveste a parede do tubo. A's vezes acontece ([ue

o mesmo crivo applica-se ao orificio lateral do tubo (fig. 7, B, B'). Si o

tubo é oco, geralmente a larva tapa-o com uma pedra também na extre-

midade posterior; algumas vezes, comtudo, a larva introduz uma pedrinha

no interior do tubo, applicando-a ao crivo (fig. 7, C, C). Também neste
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caso as larvas fazem o buraco de costume (fig. 7, C, o) na parede do tubo,

buraco que, por mais indispensável que seja, quando o tubo for fechado

posteriormente, ó absolutamente supérfluo e inútil (juando for aberto. E' um
dos exemplos mais fris;uites para refutar a pretendida « infallibilidade do

instincto». Sob o nome de Gnimicha, descreveu Aug. St. Hilaire (1) «tubos

de uma substancia dura, córnea, de meia pollegada de comprimento, lisos

6 polidos, pretos, arqueados, a pouco e pouco adelgaçados como um chifre,

habitados por uma larva e vivendo em rios do Brasil.» Essa descripção,

applica-se perfeitamente aos estojos de uma larva da familiia das Lepto-

cerideas, assaz frequente em alguns afUuentes maiores do rio Itajahy (ribeirão

do Garria, Warnow, Neisse). Só os estojos d'aqui (fig. 8, A) sào um pouco

maiores; talvez St. Hilaire tenha visto só as larvas ainda não adultas. Em
todo o caso, si não for a mesma, é ao menos muito semelhante á nossa

a espécie descripta pelo celebre naturalista francez. Medi 20 estojos, fixados

e por isso, adultos de fêmeas que tinham ^G""" de comprimento (2), termo

médio, variando entre %i e 28'""'; da mesma sortcí 20 estojos fixados de machos

tinham 18""" de comprimento, termo médio, variando entre 16 e 21""

Os estojos são curvados quasi uniformemente em toda a sua extensão ; o

raio da curvatura é de cerca de 3 centimts., augmentando um pouco na

extremidade anterior. Os estojos dos machos correspondem a arcos de 36",

os das fêmeas a arcos de 52", pouco mais ou menos. Â extremidade poste-

rior ou anal do estojo tem cerca de 1""" de diâmetro, a anterior ou oval

cerca de 2'"'" nos estojos dos machos, e 3'""' nos das fêmeas. A ex-

tremidade posterior é fechada por uma parede transversal, da mesma sub-

stancia do estojo, tendo no centro um buraco circular cujo diâmetro é de

l/i até 1/3 (Ic millimetro (fig. 8, B). As larvas gostam de fixar-se em com-

mum, umas ao lado ou ató nos estojos das outras. Não é raro encontrar

grupos de mais de cincoenta, e até de cem estojos coitados uns aos outros.

Os estojos são fixados só pelo extremo anterior por meio de um pe([ueno

disco adhesivo, sustentado por um curto pé ou esteio ; esses discos peciola-

dos, que são da mesma substancia dos estojos, nascem geralmente da margem
lateral, raras vezes da margem dorsal, quasi nunca da margem ventral do

orififio oval do estojo ; ás vezes o estojo é fixado por dous ou três discos em
dirTcrentes direcções. Depois de fixado o estojo, quer em uma pedra, quer

em outro estojo, é tapado por uma tampa ou parede transversal situada a

pequena distancia (sempre inferior a 1 millimetro) do orifício anterior. Essa

tampa ou operculo também é feita da mesma substancia do estojo. Apre-

(1; Voyage ao Brésil. Tom. 111,183':) png. 62.

(2) Pelo comprimento de estojos curvados entendo a corda entre os extremos e nào o compri-
mento do arco.
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senta uma fenda transversal, situada um pouco abaixo do centro da tampa,

e geralmente arqueada, vollandu o lado convexo para abaixo (fig. 8, C. D).

Medi. os operculos de 17 fêmeas e de outros tantos machos, o que se pôde

muito facilmente fazer depois que elles são removidos pelas nymphas, ao

sahirem do estojo para soifrer a sua ultima metamorphose. O diâmetro dos

operculos das fêmeas varia de 2 a 2.™™ \ (termo médio: 2,"™2''i); o dos

operculos dos machos de 1,0 até 1,'""\S (termo médio : l™'"^); o compri-

mento da fenda era n'aquellas de 0,5 até O, '"'"8 (termo médio: 0,"""Gí));

nestas de 0,75 até 0,"'™6 (termo médio : 0,™^"52); emfim, a largura da fenda

é nas primeiras de 0,1 até 0,™™15 (termo médio 0,'»™123); nas segundas de

0,07 até 0,™"'12 (termo médio: O,"'"' 09. Multiplicando o comprimento pela

largura ter-se-ha, sem erro notável, a área da fenda, a qual para os estojos das

fêmeas seria, pois, de 0,™'"085 quadrados. Ora, a área do orifício circular

na extremidade posterior, cujo diâmetro é de 1/3™"^ nas fêmeas e egual a

-^= 0,"^'^087 quadrados. Assim os dons orifícios anterior e posterior, pelos

quaes dá-se a entrada e sabida da agua, que mantém a respiração da nympha,

têm áreas eguaes, apezar de suas formas tão diversas.

Quanto á substancia de que são constituídos os estojos da grumicha,

acreditava Bremi que era fornecida pelas próprias larvas ; a Hagen pelo

contrario parecia mais provável que fosse composta de fibras vegetaes (1).

Acho que esta opinião de Hagen não pôde ser admittida, porquanto,

entre os operculos escuros, quasi homogéneos, duros e elásticos da gru-

micha, e as redes ou crivos que se encontram nos extremos do casulo das

nymphas de certas Htjdropsy(Mdeas (fig. 5. B'), nas quaes podem-se distin-

guir todos os fios de que são tecidas, ha tantas formas intermediarias,

que não é possível pôr em duvida que umas e outras sejam produzidas

do mesmo modo. Assim, pois, as Hijdropsychideas não podem nas suas

casas de pedras, fechadas de todos os lados, confeccionar os seus casulos

de nenhum material estranho. Também no caso das Helicopsijdtes e outras

espécies, ninguém de certo porá em duvida que os operculos de suas ca-

sas, já muito mais semelhantes aos da grumicha, sejam feitas de uma
substancia secretada pelos serirtcrios ou glândulas fiandeiras das respe-

ctivas larvas. Ora, entre a substancia do operculo e a do estojo da gru-

micha não ha differença; este também é de certo um producto exclusivo

da larva. Hagen não teria com certeza commpttido semelhante erro se

tivesse estudado os operculos da grumicha; mas nos três estojos que elle

examinou, achou os orifícios buccal e anal, tapados com pequenas pedras,

sem descobrir outro operculo.

(1) Hagen, loc. cit. pag. 227.

V. III. -17
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Esta observação d(3 llageii foi para mim por muito tempo um pro-

blema, (lo (jual em vão me esforcei por achar alguma solução plausivel.

Duvidar de um facto tão obvio e averiguado por observador tão con-

sciencioso e digno de toda a coníiança, era-me impossivel. Mas, por outro

lado, como acreditar ({ue larvas, que fazem casas idênticas, as fixassem e

fechassem de modo tão completamente diverso?

Entretanto o facto é muito simples. Os estojos de Hagen eram estojos

de (jniniicha, habitados, fixados e fechados por outra espécie intrusa.

No ribeirão do Garcia, perto de um lugar onde abundam as grumi-

chas, eu também achei, ha pouco, alguns estojos de (jrumkJia fechados por

uma pedra, e lixados pela margem ventral do oriíicio anterior por meio

de um disco (íig. 9, d) coriaceo transversal, sem peciolo, e de cor parda-

centa. Abrindo um destes estojos, vi ([ue não encerrava nympha de (jni-

mkJta, e sim uma nyinpha idêntica, ou ao menos muito semelhante á dos

páozinhos (fig. 7). O estojo era revestido, como a cavidade dos páozinhos,

por uma membrana que formava ao redor da nympha um casulo termi-

nado posteriormente por um crivo transversal ; sendo também crivada a

membrana ({ue fechava o interstício situado entre a pedra que serve de

operculo e o estojo (íig. O, B).

Os insectos, cujas larvas vivem, como intrusas, nos estojos da ijni-

niirlia, e os dos páozinhos, são muito semelhantes; de uns e de outros vi

só muito poucos, e ainda não os examinei minuciosamente ;
por ora, a

única diiTerença, que lhes achei, consistia na còr, muito mais pallida em
todos os intrusos, e mais escura nos insectos dos páozinhos. Vè-se, por

este exemplo, que não são somente as casas de cupim e de abelhas, mas

também as dos Trirhoptcroíi, que podem ser habitadas por espécies intru-

sas, e que por isso nem sempre os insectos desta ordem podem ser consi-

derados sem mais prova e exame, como os architectos das casas, em que

tiverem soíVrido a sua transformação. No ribeirão da (iruta dos Macacos

« AÍTenwinkel » vive uma segunda espécie de (jrunucha (íig. 10), que ainda

não encontrei em outra parte. E' muito menor, e i)or isso vou designal-a

pelo diminutivo (jrumicítinha. O seu comprimento não excede a 10™"".

Os estojos das duas espécies são curvados exactamente da mesma

maneira, sendo o raio da cur\aliira de ){cm., pouco mais ou menos. Tam-

bém em tudo o mais, as duas espécies são muito semelhantes, e, abs-

trahindo-se do tamanho, ;i descripção de St. llilaire applica-se também

perfeitamente á (ji-tnuirltnihd , são «tubos de uma substancia dura, cór-

nea, lisos, polidos, pretos, ar([ueados, levemente adelgaçados como um

chifre. » T)'ahi seria diííicillimo distinguir as duas espécies antes de ha-

ver a (jnimicha ultrapassado as dimensões da ijriimlchinha, se não fosse
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assas diíTereiUc a eslrucliiíM das larvas qiin produzem estojos Ião seme-

lhantes. Facilmente se distinguem as duas espécies pela cor das pernas,

mesmo sem proceder a um exame minucioso de sua estructura ; sendo

as pernas da grumicha pnitas e lustrosas, e as da (jruniichínha pallidas e

pardacentas. De vinte estojos adultos (já fixados) que medi, o menor

tinha (),""", o maior 10""" de comprim 'ul ), sendo o comprimento médio

de 7,"""; não havendo, como na (jrninUha dous grupos bem separados

de estojos maiores e menores, corr(?spondentes aos dous sexos masculino

e feminino. A maneira de fixar e fechar os estojos é quasi idêntica á

da gruniicha; somente é de notar que o peciolo do disco adli(!sivo nasce

da margem ventral da entrada, o que quasi nunca se dá com a gru-

micha; além disto a fenda do operculo (fig. 10, B) acha-se sempre collo-

cada por cima do centro e não por baixo, como ua gruniicha (fig. 1). (\. D.) (1).

Em um ribeirinho, tributário do ribeirão do Garcia, em cujas aguas

quasi estagnadas abunda uma espécie de CalUtrichc, achei uma larva de

um trichoptcro, que, pelas suas pernas posteriores, muito delgadas e com-

pridas, parece pertencer á familia das Lèptoceridcas, larva esta que faz a

sua casa com as sementes da mesma CaUítríchc (fig. 11).

À's vezes, em parte da casa, as sementes são substituídas por pe-

quenos fragmentos do casulo da CalUtrichc. As sementes são collocadas

transversalmente, isto é, em planos perpendiculares ao eixo da casa, a

qual é quasi cylindrica, um pouco mais estreita na parte posterior. As

casas tem de 5 a 6™'^ de comprimento sobre cerca de 2™"^ de diâmetro.

O aspecto da entrada é bastante variável, segundo o numero das sementes

que a limitam; ás vezes é um triangulo equilátero ou isosceles (íig. 11, B)^

outras vezes um quadrilátero regular ou irregular, etc. Quando estão

para se transformar, as larvas fecham a entrada com uma membrana

transversal, deixando no centro um pequeno buraco.

Nos remansos dos ribeiros maiores, v. g. do ribeirão do Garcia,

vive nos troncos de arvores que alli apodrecem, ou também nas pedras,

uma larva da familia das Leptocerideas (fig. 12), que faz os seus estojos

ou casas de fibras vegetaes ou pedacinhos de madeira estreitos e com-

pridos que ella provavelmente tira das arvores em que vive. A largura

destes pequenos fragmentos é ordinariamente de cerca de O, """25, variando

o comprimento, de 1 até mais de 10™™. O maior dos estojos ainda livres, que

vi tem 20'"™ de comprimento, da extremidade posterior até á margem superior,

e 17'"'" até á margem inferior da entrada ; o diâmetro é de 2™™ na entrada,

(l) No salto da « Triste miséria » de Blumenau, vive uma terceira e?pecie ainda menor de grumi-
chas, cuja descripção darei em um supplemento á este trabalho.
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e de 1™'" iiíi extreinidado post(;rior : é pois nmito adelgarado, e ao

mesmo tempo muito pouco ai-quivido, sendo o raio da curvatura da face

ventral de cerca de 8cm. As fibras são dispostas em sentido longitudi-

nal, parclIamiMitc ao ei.vo, na lace dorsal da casa; cerca de meia dúzia

dessas libras longitudinaes prolongam-se além da margem superior da

entrada, escondendo e protegendo a cabeça da larva. As fibras da face

dorsal tèin 5 a ()""" de coniprifntMito, bavcudo comtudo algumas de mais

de 10""". As libras das faces lateraes tèm o mesmo comprimento e uma
direcção obliqua, convergin<lo para o la/lo ventral e o extremo posttírior

da casa, e formando nm angulo muito agudo com as do lado opposto.

l-jnlini na fac(^, ventral, as fibras são muito mais curtas, de 1 até ^"^^

de comprimento, formam lo na [)arte anterior da casa ângulos quasi rectos

não só as de um, como as de outro lado. Esta disposição das íibras é

quasi a mesma em todas as casas que vi, si bem (jue nem sempre seja tão re-

gular como a que acabo de descrever. As larvas frequentemente fixam no

extremo posterior da casa uma ou duas fibras muito longas, que exce-

dem ás vezes o comprimento de toda a casa. Em uma das casas vi co-

berta a maior partia da superficie só de pedacinlios pretos de madeira,

que apenas tem metade da largura habitual, provenientes provavidmente

do tronco de alguma samambaia. As casas das nymphas são mais curtas

do que as das larvas adultas; oito, que medi, variavam entre 1) e 10,™°"5

de comprimento; costumando as larvas cortar a parte posterior de suas

casas antes de fixal-as.

Ambas as extremidades de cada casa são fixadas por meio de um
disco adhesivo peciolado, que geralmenttí parte da margem ventral, e

raras vezes da margem lateral (como acontece na extremidade anterior da

fig. ['1. A, A'). Os dons orifícios anterior e posterior são fechados por um

operculo membranoso, apresentando no centro uma fenda elliptica de cerca

d(i 0,"'"^1 de largura sobre O, "^"4 de com|)rimento. A fenda posterior é

vertical, dirigindo-sc do lado dorsal ao ventral; ignoro ainda qual a di-

recção da fenda anterior por só ter visto opercnlos soltos. Pido modo de

fixar os seus estojos, assim como p(da direcção vertical da fenda poste-

rior, assemelha-se á espécie precedente uma outra (íig. 13), cujos estojos

são aliás de aspecto muito diverso. São liibos estreitos, roliços, quasi rectos,

e pouco adelgaçados na parte posterior. Estes tubos são feitos de uma

membrana resistente e elástica, coberta de areia tão fina que mais fa-

cilmente se descobre pido tacto do rpic ])(da vista, dando aos tubos nm
aspecto perfeitamente liso e polido. A cór j)ar(lo-escura é devida a supra-

citada membrana; e não á areia que os cobre, a qual é geralmente

composta de grãozinhos de quartzo hyalino de 0,™"'05 até 0,™""1 de dia-
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metro. O comprimonto dos estojos fixados é de 7 a 8,^"V); o diâmetro

anterior dos maiores 6 de cerca de 1 /"'"^2, e dos menores O, """"O, de modo

que. mais d i (Ferem elles pela grossura do que pelo comprimento, sendo

o diâmetro da extremidade posterior igual a 2/:i pouco mais ou menos

do da extremidade anterior.

Entre os estojos livres encontrei alguns, cujo comprimento era quasi

o dobro do dos fixos ; nestes estojos a extremidade posterior era muito

delgada e sensivelmente curva. São os estojos fixados pela margem ven-

tral de ambas as extremidades ; sendo os discos adhesivos ordinariamente

bilobados ou chanfrados (fig. 13, Á').

Os orificios anterior e posterior são fechados por um operculo mem-

branoso. O operculo anterior (fig. 13, A") tem um orifício central e

circular de 0,™°'075 de diâmetro, ao redor do qual vêm-se três zonas

ou anneis concêntricos, muito distinctos ; o segundo é mais escuro do

que o primeiro e o terceiro eleva-se como um vallo circular por sobre

o nivel delles; sendo muito variável a largura relativa dos três anneis.

O operculo posterior (fig. 13, Á'") tem um orificio central elliptico,

sendo os eixos da ellipse de cerca de 0,™'^25 e Oj^^^l; o eixo maior é

vertical como na espécie precedente. Até ha pouco considerei como muito

rara esta espécie, tendo achado só alguns estojos, tanto em diversos ri-

beiros menores, como no ribeirão do Garcia ; novamente porém descobri

um ponto neste mesmo ribeirão, onde quasi não havia pedra em que

não se achassem fixados de dez a vinte ou mais destes estojos.

A semelhança das duas ultimas espécies não se limita aos estojos

fixados e fechados do mesmo modo ; e a sua affinidade manifesta-se tam-

bém pela estructura das larvas, nymphas e insectos perfeitos. As larvas

são as únicas entre todas as dos Tnchopteros catharinenses que sabem

nadar, servindo-se para isso das pernas posteriores, distinguindo-se tam-

bém das outras larvas da familia das Leptocerideas por antennas mais

desenvolvidas. As nymphas têm na extremidade do abdómen duas pontas

fortes e longas que ellas fazem sahir da fenda posterior com um movi-

mento de vai-e-vem, movimento que provavelmente serve para produzir a

corrente d'agua necessária á respiração. Emfim os insectos perfeitos da

ultima espécie são dos mais lindos que ha na ordem dos Trichopteros-,

as suas azas anteriores, amarellas, cobertas de escamas, como nos Lepido-

pteros, são ornadas de listras transversaes prateadas, e de malhas pretas

redondas. Os insectos da espécie precedente têm cores semelhantes, po-

rém muito mais desmaiadas. Ha ainda, nas aguas de Santa Calharina,

um outro typo de estojos de Leptocerideas representado por duas espécies

muito semelhantes, mas de tamanho muito diff'erente (fig. 11 e 15). Esses

V. 111—18



112 ARCHIVOS DO MUSEU ISACIONAL

estojos são feitos de pequenas pedras, e são cónicos, curvados, fixados,

para ;i Irausformaçáo, pela margem ventral de ambas as extremidades, e

tapados com pedras, ficando unia fenda seini-lunar guarnecida de dentes

ao longo da margem ventral.

Os estojos da espécie maior (fig. li) são construídos de pedrinhas de

cerca de Oj^^^S de diâmetro (variando comtudo de menos de 0,"™3 até

S""'") ; os das larvas adultas são menos curvados e alargados na extremi-

dade anterior do que os das mais novas. Em uma casa de 9"""^ de com-

primento o extremo anterior linha S"^™, o posterior 1™" de diâmetro,

sendo o raio da curvatura do lado ventral de cerca de 1"^™. Pelo con-

trario, em um estojo já fixado de 15™™ de comprimento, o extremo an-

terior linha i, o posterior 3™'" de diâmetro, e o raio da curvatura do

lado ventral tinha cerca de 3"". O orifício posterior do estojo das larvas

(fig. 14, A') é fechado por uma parede transversal de uma substancia

parda ou preta, dura, semelhante á dos estojos da grumicha, á qual ge-

ralmente se acliam coUadas algumas pedrinhas ; essa parede occupa os

dons terços inferiores da altura do dito orifício, ficando aberto o terço

superior ou dorsal, sendo este orifício limitado em baixo por unia linha

recta. Os estojos são fixados em ângulos reintrantes ou fendas, do lado

inferior das pedras, pela margem ventral de ambos os extremos," por meio

de um ligamento duro, curto e largo, occupando 1/4 até 1/3 da circum-

ferencia do estojo (fig. 14, B', C, E).

Para poder fixar a margem ventral do extremo posterior, a larva deve

evidentemente remover a parede transversal que alli ha
;
quando depois

vai fechar de novo a sua casa, segue um plano inteiramente diverso, dei-

xando uma fenda estreita entre as margens ventraes da parede transversal

e do estojo (fig. 14, E'). Além disso ella faz nesta fenda, ao longo da

margem ventral do estojo, uma fileira de 12 para 15 dentes (fig. 1-4, B"),

que constam da mesma substancia dura e escura do opere ulo. O extremo

anterior é fechado da mesma maneira, notando-se que os dentes da fenda

costumam ser menores e mais numerosos (íig. 14, C"). A superfície externa

dos operculos é quasi sempre coberta dr [lequenas pedras chatas íig. 14,

B', C). A fenda posterior não se acha geralmente na extremidade, e sim .

um pouco recolhida para dentro, sendo a parte ventral do uperculo um
tanto curvada para o interior do estojo (fig. 14, E', E").

Assim como na (jriiwirhn, os estojos das nymphas podem ser separados

pelo seu tamanho em dous gruptjs distinctos, tendo os maiores (fig. 14,

D, E) cerca de 15™™, e os mcnures (fig. 14, B, C) cerca de 12™™ de

comprimento; é muito provável ([ue, como na([uella espécie, os maiores

sejam habitados i)ur fêmeas e os menores por machos. Os estojos da es-
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pecie menor (fig. 15) são em tudo semelhantes aos da maior ; o compri-

mento dos adultos 6 de 8 ató O"''", sendo o diâmetro anterior de cerca

de -2 e o posterior de cerca de 1,™"'5, e o raio da curvatura do lado

ventral de certa de IS™"". São construidos de pedrinhas menores, não

excedendo geralmente a O,"""'"). O orifício da parte superior da parede

transversal que tapa o orifício posterior (fig. 15, A') ó de forma oval,

sendo limitado em baixo por um arco, e não por uma linha recta, como

na espécie maior.

Esta parede costuma ser de cor pardacenta, mais escura em redor

do buraco, algumas vezes pallida e outras preta.

A maneira de fechar e fixar o estojo para a transformação em nym-

pha é idêntica á da espécie maior ; a única differença digna de notar-se

está nas pedras usadas no operculo anterior ; em vez de algumas pedras

menores chatas e i{ue não se elevam a cima do plano da entrada, a

espécie menor tapa os orifícios tanto anterior como posterior do estojo

com uma única pedrinha, que costuma sahir muito para fora dos mes-

mos orifícios (fig. 15, B', B").

Por mais irregulares que pareçam estas pedrinhas, vistas de fora,

ellas não deixam comtudo de ser escolhidas com muito cuidado; exami-

nando-as depois de removidas pela nympha ao sahir do estojo, vê-se que

todas ellas têm uma face c[uasi plana e circular, igual ao orifício do

estojo, para o interior do qual está voltada.

g 4. Casas de espécies de posição incerta

(fig. 16-17)

Ainda não pude examinar insectos perfeitos, nem mesmo nymphas

das duas espécies seguintes, nem tão pouco achei nas larvas caracteres

que me permittissem determinar com certeza a familia a que pertencem

;

só posso dizer que, ou são Leptocerideas ou Serícostomídeas. Em favor desta

ultima familia podem ser citados os ângulos anteriores do prothorax,

prolongados nas larvas da primeira espécie em pontas agudas e compri-

das, o que faz lembrar os ângulos anteriores dos segmentos thoracicos

pontudos que, segundo Pictet, caracterisam as larvas do género Trichostoma

da familia das Sericostomideas (1). As casas das duas espécies são achatadas

e feitas de folhas ; as da primeira espécie (fig. 16) constam quasi sempre

(1) WeshvcoJ, Introduc. lo mod. classif. of Insect. II, pag. 68.
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de quatro pedaços de folhas, formando doiis o lado ventral e os outros

dons o lado dorsal ; o seu tamanho, assim como a sua figura são extre-

mamente variáveis, como mostram as figuras 16, A, B, C, D, todas de

tamanho natural. O que é constante é: 1", que as duas folhas anteriores

cobrem a parte anterior das posteriores ; 2", que a folha dorsal anterior

estende-se muito além da ventral, protegendo deste modo a cabeça da

larva ; 3°, que a face superior das folhas é voltada para o interior da

casa e a face inferior para fora. Esta ultima regra parece não ter excepção,

r talvez que dons motivos concorram para que a larva coUoque as folhas

sempre desta maneira, porque, não só a face inferior c menos livre por

causa das nervuras, como lambem é mais fácil curvar qualquer folha, de

modo que a face inferior se torne convexa e a superior concava, do que

em sentido opposto. As folhas estendem-se geralmente para os lados, muito

além da cavidade interna da casa (fig. 16, E), que é revestida de uma
membrana tenuissima, cuja secção transversal é de forma elliptica, sendo

a altura igual á metade pouco mais ou menos da largura. As dimensões

da cavidade interna são muito menos variáveis do que as das folhas

;

ella poderá ter uns 1.5""" de comprimento sobre A"^^ de largura e 2™°"

de altura. A casa das nymphas é fixada somente pelo extremo anterior, por

meio de alguns fios de seda, partindo de cada lado da entrada, e a ca-

vidade interna fechada em um e outro extremo por um crivo (fig. 16, D').

Esta espécie, si bem que não seja muito frequente, vive nas localidades

as mais diíTerentes, tanto em aguas quasi estagnadas, como em córregos

de rápido curso.

Para fixar-se, ella prefere ás pedras os troncos de arvores que ca-

hiram n'agua. A segunda espécie (fig. 17) é muito notável pelo lugar

insólito, em que as larvas tem a sua residência. Entre as folhas das

Bromcliarem que al)undam como parasitas nas arvores do matto virgem,

ajunta-se e conserva-se por muito tempo agua de chuva, assim como

uma variedade extraordinária de substancias vegetaes: fragmentos de

ramos, folhas, flores, fructos e sementes, que ás vezes alli germinam

;

não é raro vér-se um pésinho de gissara elevando-se entre as folhas de

alguma Bromelia ; encontra-se emfim, nutrindo-se daquelles restos vegetaes

mais ou menos apodrecidos ou transformados em húmus, uma multidão

de animaes terrestres e aquáticos: Planarias (Geoplana), Hirudineas

(Clepsine), Ouiscos, Centopeias, Formigas, larvas de dipteros, de Lavach^iras,

Pererecas, etc. Um dia l(Mnbnn-me que, como tantas outras larvas aquá-

ticas, tambom podia viver naquolles tanques aéreos a larva de algum

Trichoptrro. Tomei o facão c fui ao matto. Mal linha cortado e examinado

uma dúzia de Bromdias, enrontrci logo uma casa de Trichoptcro, diíTe-



ARCm vos DO MUSEU NACIONAL 115

ronti; de todas (juanlas tinha visto oin outros Togares, coin quanto muito

seniclhaute ás da espécie precedente. Como a da({U(dla, esta é feila de

pedaços de tolhas, e com eíTeito é a só. cousa que a larva tem alli á

sua dis[)osi(;ào. \ construcção da casa é apparentemente niuito semelhante

á da ultima espécie, mas bastará apresentar as seguintes diílerenças para

bem distinguil-as

:

1." Ás casas são muito menores; a maior ([ue \i leni J/i'"^" de com-

pj'imento sobre 4""" dt,' largura; a cavidade interna tem cerca de 2"'"^ de

largura sobre 1™'° de altura.

'2." O numero dos pedaços de folha é muito maior; geralmente é de

11 (sendo 5 ventraes e 6 dorsaes ; fig. 17, A, A') ou de 13 (sendo O ventraes

e 7 dorsaes, íig. 17, B, B') ; a casa menor que tenho visto tem 7,"™5

de comprimento, e é composta de 9 pedaços (4 ventraes e 5 dorsaes).

3.° Esses pedaços de folhas sào mais distinctos e regularmente cur-

vados no meio das faces dorsal e ventral.

4." Os mesmos pedaços não excedem muito os lados da cavidade

interna ; dahi resulta um aspecto muito mais regular e uniforme dessas

casinhas.

As arestas lateraes são agudas e quasi rectilíneas ou parai leias

(fig. 17, A) , ou convergindo sensivelmente para o extremo posterior

(fig. 17, B). A largura desmedida e as margens irregulares de muitas

casas da espécie precedente não conviriam ao domicilio apertado do hos-

pede das Bromelias (1).

g 5. As casas das Sericostomideas (fig'. 18-21)

A familia das Serico.s/o/?i/V/m.s é até agora representada na provincia de

Santa Catharina só pelo género Helieoimjche.

Ora, as casas encaracoladas deste género já foram descriptas tantas

vezes que só valeria a pena fallar nas espécies catharinenses, quando

fosse possível comparal-as" com as numerosas espécies publicadas por

vários auctores, e apontar os seus caracteres distinctivos.

Limito-me, pois, a dar as figuras das formas que encontrei.

A primeira delias (fig. 18) é frequente em diversos córregos de curso

rápido e muito abundante acima do salto da « Triste Miséria »
( « Trau-

(1) Ha ainda uma terceira espécie, intermediaria, nas dimensões da casa e no numero das

folhas de que é feita, entre as duas descriptas; hei-de descrevel-a, no supplemento que opportuna-

mente darei ao presente trabalho.
V. m-19
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rigíT Jaiiiiiier » )
de nimneiiau. Si me não engano, foi esta mesma espécie

que vi na Serra do Jtajaliy. A segunda (fig. 11)) foi achada só nu Ribeirão

Branco
(
« Weissbach » ), atlluente do Itajahy; a terceira (fig. 20) em re-

mansos do Ribeirão do Garcia; a quarta (fig. 21) rarissima, ao que parece,

tanto no Ril eirão do Garcia, como em alguns ribeirinhos menores.

Já ({ue fallo nas IleUropsjjchca não (h?vo deixar de tocar em nm trecho

de Hagen (1^ relativo a esses animaes; depois de citar o facto observado

por Sluittlewortli de se acharem as larvas ou nymphas em todas as casas

providas de operculos, Hagen continua : « dahi resultaria que estes ani-

maes, contra o costume das Phriiijanidcas, já como larvas, munem as

suas casas de um operculo, o que em outras espécies só se encontra

no estado de nymphas. » Orii, todas as larvas de Trirlioptcros fixam e

fecham as suas casas anles de se transformarem em nymphas ; todas ellas,

depois de prompta a casa para a transformação, ainda se conservam no

estado de larvas por mais algum tempo. As Ileliropsyches, a este respeito,

em nada se distinguem dos demais Trichopteros ; ellas também fazem o

operculo da entrada só quando estão para se transformar, e depois de

terem fixado a sua casa.

6. As larvas das Hydroptilideas (fig. 22-30)

Resta a familia das IhjdropUlidem, que, em relação ás casas ou estojos

das larvas, é aqui de todas a mais rica t;m formas inteiramente novas e

interessantes. líagen conhecia em lS(>i as casas de quatro espécies desta

familia
;
por aqui já encontrei nove espécies constituindo seis typos diífe-

rentes. As casas da primeira espécie (fig. 11] são as que mais se parecem

com as das outras familias ; a não terem dimensões muito inferiores ás

que se (jbservam nas Leptocerideas e Scricostomidea!^, podiam passar pov casas

de alguma espécie dessas familias. São canudos ou tubos, cujo comprimento

não excede a 2,™"^5, tendo 0,™™5 de largura; são feitos de uma membrana

elástica, resistente, coberta de areia fmissimá e de còr pardo-clara.

Kão são roliços e sim achatados, sendo a sua altura egual á metade

pouco mais ou menos da largura : a face ventral ou ó plana (fig. 22, C],

ou mais frequentemente um pouco concava (íig. 22, A'); vistos por cima

mostram os hidos ou rectos, coiivergin(l(t algum tanto para o extremo

posterior (íig. 22, A), ou um pouco convexos (fig. 22, li, C).

O orifício oval acha-se na face ventral, sendo ás vezes protegido por

(1) Ha;,'en, loc. cit. pag. 125..
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lima espécie de escudillio mais hw^o dn (jiic o reslo do tubo (fig. 22,

13, D). O oriíicio anal é, ou terminal ou ventral. Os tubos são fixados

pela margem ventral de ambas as extremidades, havendo dous discos

adhesivos, ou um só bilobado na extremidade oval, e um disco simples

mi anal (fig. 22, C). Esta espécie pigméa ó assas frequente debaixo das

pedras, em (juasi todos os ribeiros maiores ou menores. As larvas desta

espécie e da seguinte são as unieas da família das líijilroptilidrm, em que

vi branchias; são três fios compridos na extremidadí; do abdómen.

As três espécies seguintes (fig. 23, 25,) construem os seus estojos segundo

o typo do género Ilijãroptila, do qual entretanto se distinguem os insectos

perfeitos por terem um esporão nas tibias anteriores. Os estojos são com-

primidos lateralmente, abrindo-se em cada extremo por uma fenda vertical

muito estreita. As casas da primeira destas três espécies (fig. 23) têm cerca

de 3'°"' de comprimento sobre 1"'™ de altura e 0,"™5 de largura, apresentam

uma cor cinzenta, e são feitas de uma membrana resistente, coberta de areia

fina. A secção transversal (fig. 23, C), é lenticular; as margens dorsal e

ventral são rectas e quasi sempre parallellas (fig. 23, A, B) ; ás vezes porém

convergem um pouco para um dos extremos (fig. 23, C). Os extremos

são arredondados, semicirculares (fig. 23, A, C) ; ás vezes formam arcos

maiores de 180", sendo neste caso mais largos do ([ue a parte interme-

diaria (fig. 23, B). Não ha diíTerença entre extremo anterior ou posterior,

nem tão pouco entre aresta dorsal ou ventral. A larva sahe indefferente-

mente de um ou outro extremo. Para a transformação, as casas são fixadas

nos dous extremos por ligamentos fibrosos. Na forma e nas dimensões são

muito semelhantes as casas desta espécie ás da seguinte (fig. 24) ;
porém

é facillimo distinguir as casas pela diílerença do material de que são

compostas, e as larvas pela falta de branchias. Também se manifesta, no

arranjo dos materiaes, uma differença muito notável entre as margens

dorsal e ventral, sendo pela margem dorsal que começa a construcção da

casa. Os extremos anterior e posterior são eguaes. Algumas casas são feitas

com pedacinhos verdes, provenientes talvez de alguma alga (fig. 24, A),

de espécie diíferente. O maior numero das casas (fig. 24, B, C) são feitas

de Dlatomeas (fig. 24, D), varinhas microscópicas, rectangulares, de cerca

de 0,'^'"25 de comprimento sobre 0,™™01 até O, """015 de largura; as

estrias concêntricas, produzidas pelo arranjo dessas varinhas, dão ás ca-

sinhas a apparencia de umas conchinhas bi valvas microscópicas, ou de

miúdas Limnadias.

De par com essas varinhas, ou lambem por si sós, as larvas empre-

gam outra espécie de uma bella cor de laranja (fig. 24, D'), composta

de artículos de 0,™™02 até O, '"'"025 de largura, que das pallidas e
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transparentes varinhas se destacam como unia> grinaldas de onro. As casas

são fixadas (fig. '2\, 15, O, romo as d;\ ospecio precedente.

Ás casas (l;i terceira espécie catliarinense (íig. Í5), que as constrne

pL'lo typi» dt' íhjlroptihi, são compostas só de uma sn])stancia transparente,

sem cor, produzida |)cla própria larva, sem concurso de corpos estranhos.

Elias tèni de '.\ air M, '"'",') do comprimento sohre 1 até l,'"'"2."') de

idlnra e 0,""":{ de largura; são pois lorlemente comprimidas, mormente na

parte superior (fig. ^5, B', H").

A margem ventral é ([uasi recla, a i)arle média da margem dorsal

muito convexa, e os extremos arredondados. ?são ha diíTerença entre os

dous extremos providos de fenda estreita.

A casa é fixada nas puniras em posição Ncrtieal por meio de fibras

<[ue parecem estender-se ao longo de toda a margem ventral. As três

espécies precedentes não são muito rai-as nas pedras do ribeirão dos

Bugres, que desagua na margem direita do Ilajahy, |)erto de 2 kilometros

abaixo do ribeirão do (larcia.

Uns poucos de exemplares foram tand)em achados em outros togares.

O mesmo ribeirão dos Bugres é tandjem o domicilio predilecto da se-

guinte espécie (fig. i{)j, cujas casinhas representam um tyjto inteiramente

novo. Por causa das duas chaminés, de que as casinhas são providas,

dei a esse typo o nojue de Diaulns { e-.xyjLo; ^- a dous canos), dedicando

a espécie Diaidus Lmli^larii ao illustrado Director (leral do Museu Nacional

do Bio de .Janeiro.

As casas, de cerca de 2,""V) de comprimento sobre 0,"""7Õ de altura,

são fortemente comprimidas <his lados, de modo que a largura seja egual

de um terço até um meio de altura. A secção transversal é tdliptica ou

lenticular; as nuirgens dorsal e ventral são ([uasi rectas, paralhdas; os

dous e\ti-eiiios. entre os (juaes não ha dillerença, são arredondados e

pr(t\idos de uma estreita fenda. Da margem dorsal (devam-se dous canos

(|ua'>.i cilíndricos, dt,' cerca de O, """li de diâmetro, e outro tanto de altura,

(ui verticaes, ou um pouco inclinados para os extremos da casa. A dis-

tancia dos dous canos geral uiente éguala ou excede de pouco á metade

do romprimeido da casa; ás vez<s. romtudo, essa distancia é só de um
ttírço (h) dito conq>rifnenl(j, oii aiu(hi menor. Em uma só casa (fig. 20, B),

entre milhar.s (pie \\. encontrei Ires cannos, em vez de dous. As casas

do Diauína LcnUsInirli são conlruidas com as mesmas variídias rectauííu-

lares e transparentes (íig. 2i, D), enq^regailas por uma das espécies prece-

dentes e ([ui' abundam nas pedras, onrle vivem essas larvas. A disposição

das varinhas (fig. 2(), ('. faz \rv (pie a construcção da casa começa pelo

meio (hl margem (hjrsal ; a pari'' superior dos canos é feita só de uma
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membrana transparente sem varinhas. Observei nuiitas vezes com o mi-

croscópio, dentro das snas casas, as larvas vivas desta espécie, assim

como da espécie da fig. Í23. A forma das casas, abstracção feita dos canos

do Diaulus, é quasi idêntica, mas o procedimento das larvas 6 muito

diverso. As das casinhas providas de chaminés conservam-se quietas, quasi

sem movimento, as das casas só providas de duas fendas estreitas agitam

quasi ininterruptamente o seu abdómen, executando movimentos serpentinos

ou ondulatórios. A razão dessa diíTerença é evidente. As portas estreitas,

que têm a vantagem de difficultar a entrada de qualquer inimigo, têm

ao mesmo tempo o inconveniente de difficultar a passagem da agua in-

dispensável á respiração da larva, que por isso precisa de fazer reforços

contínuos para renoval-a.

Nas casas do Dimdus Ladidavii as chaminés dão fácil accesso á agua,

e as larvas podem descançar quando _as outras trabalham. E' bem curioso

que as larvas tão differentes como as do Diaulus LadísJavii e as Rliya-

cophilideas que fazem casinhas moveis de pedras (fig. 3), se sirvam do

mesmo expediente para facilitar a circulação da agua nas suas casas,

inteiramente diversas em tudo o mais. Para a transformação em nymphas,

as casas do Diaulus Lndislavii são fixadas no lado superior de pedras em

posição vertical, e por toda a margem ventral. As larvas gostam de es-

tabelecer-se umas ao lado das outras, de modo a formarem ás vezes

verdadeiras aldeias dessas lindas casinhas de duas chaminés.

Depois de fixada a casa, a larva tece um casulo oveil, um pouco

mais largo no extremo anterior, fechado de todos os lados, como o das

Rhyacophílidias, do qual se distingue por não ser solto, e sim continuo

com as paredes da casa. Como o Diaulus, procedem a este respeito tam-

bém as três espécies precedentes. Em alguns ribeirinhos de curso lento,

cheios de Heteranthem reniformis, de Callitriclie e de Spirogijroe, abundavam

no mez de Agosto larvas e nymphas de uma espécie interessantíssima de

Hijdrophdideas (fig. 27), á qual, pela forma de seus estojos, e pela planta

em que vivem, e de que se nutrem as larvas, dou o nome de Lageno-

psyche Spirogyrce. Uma segunda espécie do mesmo género, para a qual,

por causa da transparência perfeita de seus estojos, proponho o nome de

Lagenopsyche hyalina, (fig. 28) vive debaixo de pedras, em córregos de curso

mais rápido, como no Ribeirão dos Bugres.

Para se formar uma idéa dos estojos de Lagenopsyche, imagine-se

cortada a base de uma garrafa, e comprimida depois a parte inferior

dessa garrafa sem base até se tocarem as margens oppostas. A bocca da

garrafa é circular; mais para traz a secção transversal é elliptica, tor-

nando-se os dois eixos da ellipse cada vez mais differentes ; o eixo maior
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vai auguieiitando, u iiuMior coiiserva-se quasi cgual ao diâmetro da bocca

até perto do extremo opposto, onde rapidamente decresce, reduzindo-se

a zero no extremo mesmo em que as paredes oppostas se applicam uma

á outra. A larva sahe do seu estojo pela bocca, podendo comtudo saliir

tatnbem pelo extremo opposto, afastando uma da outra as paredes con-

tíguas da fenda, e carrega o estojo em posição tal que o eixo maior

de qualquer secção 6 vertical e o menor liorisontal (fig. 21, C). Em
quanto nas casinlias do Diaidus Ladhlavii não lia diíferença entre os

dons extremos, e sim diíferença muito grande entre os lados dorsal e

ventral, nos estojos de Lacjenopsijche, pelo contrario, as margens dorsal e

ventral são idênticas, volvendo o animal para cima, ora uma, ora outra

indiíTercn temente, e os dous extremos são muito diversos, sendo o anterior

uma bocca circular e o posterior uma fenda vertical.

Os estojos são feitos sem corpos estranhos, só com a substancia

fornecida pelos enormes sericterios, ou glândulas fiandeiras da larva, subs-

tancia esta que produz, pelo endurecimento,uma membrana coriacea e elástica.

1 construcção dos estojos começa pela bocca da garrafa (fig. !27 A,

B, C, D,) e parece que a larva, continuando para traz a sua obra,

está ao mesmo tempo reforçando de novas camadas a parte anterior; ao

menos alli as paredes da garrafa são muito mais grossas, sendo tenuís-

simas no extremo opposto. A todas as mais larvas de Trichopíeros, cujas

casas tem os dous extremos diíTerentes, serve de porta o extremo mais

novo; sendo as de Lagoiopsyrhe as únicas cuja porta se acha no ex-

tremo mais antigo. A esta porta ou bocca da garrafa se dá desde o

principio o seu diâmetro definitivo, sem se alargar mais tarde. Parece-me

provável que as larvas de tenra edade vivem sem estojos; ao menos os

menores estojos que vi eram habitados por larvas já assas crescidas, ás

quaes quasi que não podiam dar protecção alguma; eríun funis muito

curtos de membrana tenuissima, nos quaes nem a metade da larva cabia.

Provavelmente a utilidade principal do estojo consistirá em proteger

não a larva, mas sim a nympha, que ó incapaz de fugir e defen-,

der-se. A bocca da garrala tem, na Lagcnopsijche Spirogyrw, cerca de

O,""" 5 de diâmetro, sendo o comprimento de 3,""'" 5 até '4,'"'"5, e a altura

do extremo posterior de 1,"""2") até 1,'"'"5. Nem na forma, nem nas di-

mensões, as garrafas da Lagr-iiopauchc ínjaUna (fig. .28, A,) se distinguem

notavelmente das da 7.. Spiroíjiirw. A diílerença mais patente entre as

duas espécies, consisttí na ap[)arencia dos estojos, os quaes são incolores

e perfeitamente transparentes na L. hijdlina, de uma côr roxo-escura, tirando

mais ou menos ao pardo na L. Spiroipjrw, côr essa que é mais es-

cura e ás vezes quasi preta, do lado da bocca, licando para traz cada
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vez mais clara o desmaiada. Seja dito de passagem que as larvas das

duas espécies facilmente se distinguem pelas pi^rnas intermediarias e pos-

teriores, providas de unhas muito mais compridas na L. Spirogyrfn do ([ue

na 'l. lujdina. As larvas de Líujoiopsuche Sp(jrog ira' rixani os seus estojos na

face inferior das folhas de Hcteranlhem ou CulUtrkhe (contei 17 estojos em

uma única folha de Uctcranlhera)—as da L. JujaUna no lado inferior de

pedras. Para este íim o estojo é deitado ejn -um dos lados, e depois fi-

xado de cada lado de um e outro extremo por meio de discos adhesivos

peciolados; todos esses peciolos são simples na L. SpirogyrcB (fig. 27, E, F),

na L. Iiijalma, os do extremo opposto á bocca da garrafa dividem-se, em

dous ramos, cada um dos quaes termina por um disco (fig. 28, B, C).

Fixado o estojo, a larva fia o seu casulo fechado de todos os lados,

que se confunde com as paredes do estojo, do qual deixa desoccupado

cerca de meio millimêtro no extremo mais largo. Esse extremo, que era

o posterior para a larva, é o anterior para a nympha, porque antes de se

transformar, . a larva muda duas vezes a sua posição; primeiro (fig. 27. E)

volta a cabeça para o extremo mais largo, e depois (fig. 27, F) volve as

costas para a superfície livre do estojo. Muito diíTerentes em tudo o mais,

os estojos de Lagenopsijchc assemelham-se, no modo por que são fixados, aos da

Hijlroptila llabellífera de Bremi, achados na Suissa, e que, segundo Hagen,

podiam pertencer ao género Àgraijlóa (1).

O primeiro ensaio de classificação das casas dos Trkhopteros, parece

ter sido feito por Willughby ; foi publicado em 1710 na Historia ínsectorum

de Ray.

Ás casas são divididas em duas classes principaes (2): «Insecta aquá-

tica thesis se contegentia sunt vel theca.

I. Immobili seu lapidibus affixa vel.

II. Momili aut portatili, migratória».

Esta classificação de Willughby, é ainda seguida por Hagen (3), que

também distingue: 1" casas fixadas immoveis; 2" casas livres moveis.

E, com efl^eito, todas as espécies conhecidas podiam ser referidas a

uma dessas duas classes. Hoje o caso é diverso; nos córregos de Santa Ca-

tharina ha uma larva para a qual Willughby deveria estabelecer uma ter-

ceira classe: «theca lapidibus, affixa, mobili» sendo os seus estojos fixados por

meio de uma corda flexível (fig. 29). Proponho para esta curiosa espécie o nome

de Rhijocopsyche Hagenii, dedicando-a ao distincto entomologista do Museu de

(Ij Hagen loc. cit. pag. 115 e pag. 234, n" 44.

(2) Hagen loc. cit. pag 139. Weslwood Introduct. H pag. 63.

(2) Hagen. loc. cit. pag. 142 e 223.
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Caml)ri(lgt\ Dr. Tl. A. Hag(Mi. A fórina dos estojos desta espécie varia um
pouco com a edade da larva, coiiformando-se com o volume crescente do

abdómen, que, na família das Hijilropt Hidras costuma altingir nas lar-

vas adultas, a uma grossura ás vezes extraordinária. Os estojos das larvas

menos velhas, que vi, eram cylindrieos, quasi rectos, abertos nos dous ex-

tremos, de cerca de 4,""° .5 de comprimento sobre 0,™"'4 de diâmetro. Da

margem de um dos orifícios parte uma corda de fios, geralmente pouco

distinctos, mais ou menos torcidos, cujo comprimento costuma ser quasi

egual ao do estojo; pelo outro extremo, a corda é fixada no lado superior

de alguma pedra. A cor do estojo é parda, desmaiada; nào ouso decidir

si é feito sem corpos extranhos, ou si entram na sua composição fra-

gmentos microscópicos de Algas. Mais tarde apparece n'aquelle lado do cy-

lindro, de que nasce a corda, uma espécie de hérnia (fig. 29. A, B, C, H),

formada por uma membrana mais lisa e pallida, que vai augmentando com

o correr do tempo, tanto em comprimento como em largura, até

occupar finalmente cerca de três quartos do comprimento do cylindro

(fig. 29, C), sendo no meio tão larga como este. O limite entre o cylin-

dro primitivo e esse accrescimo de data mais recente é geralmente muito

bem traçado quando a larva está para se transformar, fechando primeiro

(fig. 29, D, E) a extremidade do estojo opposta á da corda por uma
membrana homogénea, egual á do estojo; ao mesmo tempo toda a pare-

de do estojo começa a engrossar muito por meio de novas camadas, pelo

que a sua cor se torna cada vez mais escura. Depois, o comprimento da

corda fica muito reduzido, e esta transforma-se em uma haste curta e rija,

capaz do sustentar o estojo em posição vertical. Finalmente o segundo

orifício do estojo é também fechado (fig. 29, F). A nympha acha-se col-

locada no estojo com a cabeça para cima, fazendo para sahir um buraco

no extremo superior.

Esta Hydroptilídca é muito rara; pelo menos ainda não achei logar

onde ella abundasse.

Vive em vários ribeiros (Jordão, Gruta dos Macacos, Triste Miséria,

etc), preferindo logares onde o curso da agua é muito rápido. Parece

nutrir-se das algas que costumam cobrir as pedras de semelhantes loca-

lidades.

Fixando-se por uma c^jrda, não pôde ser levada pela corrente da agua,

participando deste modo das vantagens das casas iminoveis, sendo ao mesmo
tempo capaz de pastar em área maior do que si a casa fosse immovel;

a larva pôde sahir indiíTeremente (\o uma e outra porta de sua casinha,

e provavelmente poderá mudar o comprimento da corda. Eslií singular

costume de fixar a casa por uma corda flexível deverá parecer muito
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estranho a qiKMii só estudar as casas e as larvas mortas. Quem observar

as larvas vivas poderá facilmente convencer-se de que varias outras es-

pécies também costumam fixar, si bem que temporariamente, as suas casas.

Pondo V. g. larvas de Helícopsijchc em um copo de vidro, em cujas pa-

redes verticaes ellas só com muito custo podem subir e segurar-se, carregadas,

como andam, de posadas casas de pedras, não obstante, param muitas vezes

durante horas inteiras em algum ponto destas^ paredes. Examinando essas

larvas paradas, vé-se que estão perfeitamente recolhidas na casa, sem se

segurarem pelas pernas, e, sacudindo levemente o copo, conhece-se que

se têm fixado com alguns fios de seda. E' bem sabido que varias lagartas

de Lepidopteros, que vivem em estojos (Psijehc), procedem da mesma ma-

neira, fixando por alguns fios os estojos, e recolhendo-se no interior quando

querem descançar. Concluo a serie de formas novas que acabo de descre-

ver com uma espécie (fig. 30) de que ainda não vi o insecto perfeito,

mas somente fragmentos de nympha, e por isso não sei com certeza a que

familia pertence. O abdómen da larva adulta é excessivamente dilatado,

mais do que em qualquer outra espécie catharinense, e foi principalmente

por este motivo que a coUoquei aqui.

As casas são immoveis, sendo fixadas por toda a face ventral sobre

as pedras de ribeiros maiores de curso rápido.

Ha alguns annos vi-as em grande abundância no ribeirão do Warnow

(aííluente do Itajaliy), sendo porém muito raras no ribeirão do Garcia.

Ellas são ellypticas, tendo 4 a 5'"'" de comprimento, e 2, ^^^^2 até 2,""° 5 de

largura, e raras vezes elevam-se no centro a mais de O,"'" 5.

São pois achatadas, semelhantes a um escudo, ou, melhor ainda, aos

casulos que encerram os ovos da Nephelís viilgaris, hirudinea frequentíssima

nas aguas da Europa. Assim como esses casulos de NepheUs, ellas são de

côr parda, e feitas de uma substancia coriacea, producto secretado pro-

vavelmente pelas glândulas fiandeiras da larva. A parede dorsal é muito

mais espessa do que a ventral, a ponto de quasi não se poder separar

incólume da pedra, em que estiver collocada. Na face dorsal quasi sempre

elevam-se linhas parallelas que, perpendiculares ao eixo maior da ellipse,

vão ininterruptas de uma a outra margem lateral. A distancia de uma a

outra linha costuma variar de 0,°'™08 até O, '"'"12. Uma vez vi essas linhas

substituídas por fileiras transversaes de pequenos tubérculos; em outros

casos as linhas são mais ou menos indistinctas. Perto de cada extremo

do eixo maior ha um pequeno orifício circular ou elliptico, que a larva

parece fechar completamente antes de passar ao estado de nympha.

Proponho para o habitante dessa curiosa casa o nome de Peltopsyche
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Sieboldii, dedicando a espécie ao venerável veterano dos zoologos allemães

o professor Cari Theodor von Siebold.

Taes são as casas de Tricliopleros que até agora acliei na provincia

de Santa Catliarina. Sem dnvida o numero das espécies que habitam as

aguas desta provincia deve ser nuiilo maior, e a minlia lista precisará de

supplementos, provavelmente mais extensos do que a primeira. Comtudo,

imperfeito e incompleto como é, o presente trabalho talvez possa servir para

animar outros naturalistas a, não só colleccionarem em outras partes do

Império as tão curiosas casas dos Tr^ichopteros, como também a se entre-

garem ao estudo muito mais interessante da biologia de seus habitantes.

Itajahy, Outubro de 1878.

dP'



SOBRE AS CASAS CONSTRUÍDAS

PELAS

LARVAS DE INSECTOS TRICHOPTEROS

DA PROVÍNCIA DE SANTA GATHARINA

PELO

SUPPDSMISNTO

Com este supplemeiito tenho em vista não só completar a lista das es-

pécies catharineiises, como também precisar a sua posição systematica me-

lhor do que me foi possível, quando só conhecia as suas larvas e nymphas.

Hoje já tenho seguido a transformação de maior numero até o estado de

insectos perfeitos.

8 1 . Hydropsychideas

Esta familia foi dividida por Mac-Lachlan (1) em cinco secções, de que

ao menos três se acham representadas na província de Santa Catharina.

(1) Mac-Lachlan, a monographic rtvision and synopsis of lhe Trichoptera of the European
fauna : Part. VII i878.
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A casa da fig. 5 (Est. Vil do vol IIT dos Arohivos) portPiice ao género

Macronema, que constitue a segunda secção de Mac-Lachlan. Àpezar de rico

em espécies espalhadas por todos os paizes tropicaes, e estender-se na

America do Norte até iG" e na Ásia até 55" de latitude, nada se sabia até

agora das larvas deste género e das suas casas.

O género Rhyacophylax (Est. YIÍ, fig. 6) deverá entrar na quarta sec-

ção, distinguindo-se de todos os mais géneros, não só desta secção, como

de toda a familia das HydropsycJndeas pelo numero dos esporões nas tibias

dos machos (1, 4, 2.).

Provavelmente ha de ser da quinta secção uma pequena Uydroimjchidm,

de que ainda não vi os insectos perfeitos, e cujas larvas costumam abun-

dar nas paredes verticaes de rochedos, que o chuvisco de alguma cachoeira

conserva sempre húmidas. Ao menos as casas construidas pelas larvas (fig.

1, A, B) são muito semelhantes ás de Tímdes (Hydropsyche) mandicornis Pict.

Essas casas, agarradas aos rochedos, têm geralmente de um até dous

centimetros de comprimento sobre outros tantos millimetros de largura,

sendo algum tanto adelgaçadas em um e outro extremo ; ás vezes o seu com-

primento se eleva, sem notável augmento da largura, a mais de quatro

ou cinco centimetros.

As mais compridas costumam ser mais ou menos tortuosas, asseme-

Ihando-se a certos vermes [Geopíanas ou Nemertmeas) não só pela forma como

lambem por serem molles.

A sua cor é cinzenta, mais ou menos esverdinhada.

São feitas de seda misturada c cobertas de algas microscópicas, dia-

lomeas, etc. São semi-cylindros, pois não têm parede ventral, servindo

como tal a própria rocha, á qual se applicam os bordos lateraes do semi-

cylindro.

As larvas que tecem e habitam essas casinhas, não attingem ás vezes

nem á decima parte do comprimento das casas ; assim, quando ellas estão

para se transformar em nymphas, só conservam uma pequena porção, de

cerca de cinco íuillimetros de comprimento, da sua morada (fig. 1, C), cu-

jas paredes ellas engrossam muito, ficando ao mesmo tempo com o aug-

mento da grossura as paredes mais resistentes, duras e quasi cartilaginosas.

As casas das nymphas adherem firmemente aos rochedos, emquanlo as das

larvas são quasi livres, não oppondo resistência sensível ao serem removi-

das. i\o rio Itajahy encontrei na superfície de pedras, parcialmente co-

bertas de Podostemeas, umas poucas de casas de uma Hydropsychidea,

pertencente provavelmente também á quinta secção de Mac-Lachlan, notáveis

por serem extremamente semelhantes ás casas do género Peítopsyrhe da

familia das Hydroptilideas. Assim como estas, são escudos chatos elli-
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pticos, de cor parda mais ou monos escura, de cerca de 7""" de com-

primento sobre 3'"'" de largura. São pois maiores do que as das nossas

espécies de Peltopf^ijrhe . Falta-lhes uma parede ventral, sendo os bordos

fixados ás pedras. São feitas de seda, que forma uma membrana muito

resistente, quasi coriacea, e cuja superfície interna é muito mais pallida

ou até perfeitamente branca. Ainda não vi os insectos perfeitos, porém

as nymphas pelo numero dos esporões das tibias (2, 4, 4), pelos palpos

maxillares, e por outros caracteres, que não pertencem ao género Pel-

topsijrlic, nem a outro género de Hydroptilideas e sim ás Hydropsy-

chideas.

g 2. Leptocerideas

Mac-Lachlan divide esta familia em quatro secções de que só a pri-

meira falta á fauna catharinense.

A' segunda secção, limitada na fauna européa ao género Odontocerum,

pertencem ás duas espécies cujos tubos construídos de pedrinhas se vêm

nas fig. \i e 15 da Est. VIII (Vol. III dos Archivos). Elles deverão

constituir um género novo, para o qual proponho o nome de Marília,

chamando as duas espécies Marilía major (fig. 14) e Marília minor (fig. 15).

Distingue-se esse novo género de Odontocerum pelas antennas não den-

teadas, pelos olhos enormes dos machos (tocando-se no vértice dos machos

da Marília minor, e separados somente por um intervallo estreito nos da

Marilía major), por confluirem nas azas tanto anteriores como posteriores

o raio ( « radius »
) e o primeiro sector apical, e por outros caracteres.

As duas espécies de Marília, cujas casas descrevi, frequentam vários

ribeirões. Ha uma terceira espécie, ao que parece, raríssima, cujas larvas

achei no rio Itajahy. As casas diíTerem das da Marilía major quasi que

por serem apenas muito curtas ; é pois escusado dar uma figura delias

;

ter-se-ha uma idéa exacta da sua forma imaginando-se cortada a metade

posterior das casas da Marília Major. (Est. VIII, fig. 14, A). A só casa

dessa terceira espécie que agora tenho, tem 6™" de comprimento, sendo

o diâmetro da entrada de 2'^"^ e o do extremo posterior de 1,''^"'5. O

extremo posterior é tapado, como nas outras Marílias, por uma parede

transversal com buraco elliptico na parte superior. Cumpre notar que a

substancia de que é feita essa parede e com que se acham grudadas

umas ás outras, as pedrinhas da casa, é muito pállida, quasi sem cor,

em quanto é preta ou parda escura nas duas outras espécies.
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Talvez deva ser iiieluida lambeíu nesta mesma segunda secção de

Mac-Lachlan, a (rruiiucha (Est. VII, fig. 8); ao menos fica excluída da

quarta secção pela falta de cellula mediana, e da terceira por possuir,

em todas as azas, a segunda forquilha apical («apical fork » ).

Entram na terceira secção de Mac-Lachlan as espécies das figuras 7,

O, 10, 12 e 13 (Est. VII e VIU) e provavelmente, a julgar pelo com-

primento das pernas posteriores das larvas, a da íig. 11. As ditas es-

pécies pertencem a três diílerentes géneros.

Tetracentron. — Os insectos, cujas larvas vivem ou em páosinhos ocos

(Est. VII, fig. 7) ou intrusas em estojos de Grumiclia (Est. VII. fig. 9),

exhibem todos os caracteres assignalados por Brauer no género Tetracentron

de que até agora só eram conhecidas duas espécies (T . sarothropus Br. e

T. amahik Mac-Lachl), ambas naturaes da Nova Zelândia.

Os tubos de Grumicha não são os únicos sujeitos a ser appro-

veitados por larvas intrusas; também os de varias espécies menores,

como de Setodes (jemma (Est. Mil, fig. 13), Marilia minar (Est. VIII, fig. 15)

e GrunikheUa (Est. VII. fig. 10) acham-se ás vezes occupadas por larvas,

que provavelmente também pertencem ao género Tetracentron. Acompa-

nham as larvas intrusas dos tubos de grumicha não só no costume de

se apoderarem de casas aliíeias, como também em sua estructura v. g.:

as tibias posteriores são divididas em duas articulações.

Essas larvas que vivem intrusas nos tubos de Setodes, Marilia e Gru-

michcHa, costumam fixar pedacinhos de madeira no extremo anterior dos

mesmos tubos. Esses páosinhos, ás vezes muito mais grossos e com-

pridos do que os próprios tubos, ou se applicam a elles ou divergem

para varias direcções formando com u tubo ângulos raras vezas maiores

de 30 gráos. (Veja-se fig. 3% sendo A até f. tubos de Setodes genima, H
e I tubos de Mariíin niinor e K um tubo de Grumichella).

E' provável que os páosinhos sirvam para encobrir os tubos e sub-

traliil-os desta sorte aos inimigos de seus proprietários legítimos. Com

effeito, em certos casos (íig. 3, G e k) é diííicil descobrir-se o tubo

por entre us páosinhos que o rodéam.

Si bem que seja do mesmo género, não sei se pertencerá á mesma

espécie uma larva que achei no ribeirão de Bugres (fig. A); ella morava

em um páosinho oco e apezar de ser este aberto na parte posterior, ella

fez um pequeno buraco e cobrio a abertura com um pedaço de madeira,

debaixo da qual ficava perfeitamente escondida: além disso furou peda-

ços menores aos lados e na face ventral do extremo anterior de sua ca-

sinha.

GriunichcUa (íig. 2). Os insectos cujas larvas fazem os estojos que
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descrevi sob o nome de grauiichinha (Est VII fig. 10) são parentes próxi-

mos do género Leptoccrm, do qual comludo se distinguem i)or possuir nas

azas .posteriores as forquilhas apicaes 3" e 5% quer em um quer em outro

sexo, emquanto que no género Leptocerus falta a 3* e existe a 1" que não

se encontra nas grumichinhas.

Proponho para estes insectos o nome genérico de Grumichella. Até o

anno passado só tinha achado as grumichinhas' no ribeirão das gruta dos

Macacos (Áílenwinkel) onde são bastante raras
;
pois vivem cm muito maior

abundância nas cachoeiras de vários ribeirões (da Triste Miséria, do Cae-

té, etc), preferindo os rochedos verticaes ao longo dos quaes corre uma

tenuissima camada d'agua.

O extremo posterior dos canudos de grumichinha é fechado, como na

grumicha, por uma parede transversal com um buraco central, por baixo

deste buraco eleva-se da parede terminal do canudo das grumichinhas

uma saliência triangular, espécie de esporão (íig. 2 A, B, C, D) ou

recto ou um pouco curvado para cima. Inserido em alguma fenda mi-

croscópica da rocha, este esporão poderá servir para segurar as grumi-

chinhas.

Por outro meio ainda muito mais singular, as grumichinhas sabem

escapar aos perigos de que parecem inevitavelmente ameaçadas nas ca-

choeiras que habitam.

Outros Trichopteros e entre elles lambem a grumicha, quando as nym-

phas estão para se transformar em insectos perfeitos, cortam com as man-

díbulas o rebordo da tampa que fecha a entrada do tubo; feito isto a

tampa cahe, fixando-se o tubo ; então a nympha sahe e nadando á

superfície d'agua ahi soffre sua ultima transformação. Os canudos das gru-

michinhas achando-sô geralmente fixados com a entrada volvida para cima,

em rochedos onde a agua das cachoeiras lhes cahe do alto, as nyuiphas

depois de removida a tampa, tenros e frágeis animaesinhos que são, não

poderiam sahir de seus estojos sem ficarem quasi infallivelmente esmaga-

dos pela força d'agua.

Esse perigo é felizmente evitado de um modo simplicissimo: o pe-

ciolo do disco por meio do qual os tubos das nymphas se acham gru-

dados ás pedras não procede como nas grumichas, do bordo do tubo e

sim da tampa (fig. 2 E). Assim, desde que a tampa for separada do

tubo, aquella fixa-se ás pedras, incólume dentro de seu estojo, e a nym-

pha é levada pelas aguas até parar em algum remanso, onde descansada

pôde metamorphosear-se.

Os tubos das grumichinhas provenientes das diíTerentes cachoeiras cos-

tumam apresentar certas diíTerenças : os da gruta dos macacos são perfei-
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tameiito lizos e prelos; os da Triste Miséria são geralmente menos escuros,

menores e providos de estrias circulares mais ou menos distinctas; os

de uma cachoeira perto do Bekior (fig. 2 B B') costumam ter um espo-

rão muito curto. Mais diílerentes são os do ribeirão do Caeté, que são geral-

mente mais compridos, menos grossos, com o esporão curvado visivelmente

para cima (fig. 2 C, D,) e a tampa em vez de mostrar uma fenda semi-

lunar em cima do centro, como as de outras cachoeiras (Est. VII, fig 10 B)

tem além di^ uma fenda de forma diíTtn'ente e variável, um ou dois buracos

menores situados em baixo da fenda principal (fig. 2 E, F, G).

Não sei si esta ultima diíTerenca será constante, porque só tenho exa-

minado cerca de meia dúzia de tampas do dito ribeirão; de outras lo-

calidades examinei mais de iO, encontrando sempre a fenda semi-lunar.

Cumpre notar que ha só uns 10 a 10 kilometros da gruta dos Macacos

ao ribeirão do Caeté ; e seria pois muito interessante a existência de

variedades locaes tão distinctas em logares tão pouco distantes.

Setodc8. (fig. 5 e Est. VII, figl^; Est VIII, fig. 13) Os insectos cujas

larvas construem os canudos das figuras 12 (Est VII) e 13 (Est VIII) são

muito semelhantes não só na forma e nervuras das azas anteriores como

também por outros caracteres á Sdodm pioiclnta e viridis que Mac-Lachlan

considera como as espécies typicas do género Se Iodes. Comtudo as azas

posteriores são mais largas nas espécies catharinenses do que naquellas

duas européas, assemelhando-se mais ás do género llonulia.

Si por este motivo as nossas espécies tiverem de ser removidas do

género Sedotes, restringido, como foi, por Mac-Lachlan, ao menos foram parte

do dito género no sentido mais amplo, em que até ha pouco costumava

ser tomado.

A respeito daquellas duas espécies, diz Mac-Lachlan que são verdadeiras

jóias entre os Trichopteros europi^us. Outro tanto e com mais direito ainda

se pôde dizer a respeito de uma das nossas espécies (a da fig. 13), cujas

azas anteriores amardladas ou de um amarello alaranjado acham se atra-

vessadas de listras brancas prateadas e ornadas de malhas pretas avelluda-

das. Proponho para esta bellissima espécie o nome de Sctodes genima.

Encontrei novamente uma terceira espécie do mesmo género (fig. 5),

cujas larvas e nymphas (muito raras) habitam embaixo de pedras em vários

ribeirões (v. g. no ribeirão dos Bugres), preferindo os logares em que a agua

está quasi parada. Os estojos das larvas (fig. 5, A, A') são canudos rectos

cónicos, feitos de seda misturada e coberta com miudissimos grãos d'areia. O

maior que vi tem 14""" de comprimento, sendo o diâmetro da entrada de

2,™"^ e o do extremo posterior apenas de O, ""2.5.

A estes canudos acham-se fixados de um e outro lado da face dor-
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sal, pedacinhos d{3 madeira ou outros fragmentos vegetaes, cobrindo grande

parte do canudo, os quaes ultrapassam, mais ou menos, os da parte anterior,

geralmente maiores e mais proeminentes, costumam ser dirigidos obli-

quaml^nte para traz formando com o eixo do tubo ângulos de uns 15

a 20 gráos.

• Segundo a natureza desses appendices que variam consideravelmente

nas suas dimensões, formas e cores, também variam ao infinito o aspecto

do estojo, (fig. 5, A, B, C, D). Como as das outras duas espécies

catharinenses, as larvas desta espécie também cortam a parte posterior de

seus estojos antes de o fixarem, de modo que os estojos das nymphas

(fig. 5 B, C, D,) são mais curtos do que os das larvas adultas (fig. 5, A).

A maneira de fixar e fechar os estojos também é a mesma das outras

duas espécies. Os insectos perfeitos são bichinhos muito modestos, tendo

azas pallidas unicolores.

A' quarta secção de Mac-Lachlan pertencem as duas espécies cujas larvas

vivem em casas de folhas (Est VÍIÍ fig. 16 e 17), e sobre cuja posição

systematica fiquei em duvida no meu primeiro trabalho. Não eram ainda

conhecidas as larvas e suas casas de espécie alguma desta secção. Os in-

sectos perfeitos distinguem-se de todos os géneros até agora estabelecidos

nesta secção; pelo raio (radius) que se une ao primeiro sector apical nas

azas tanto anteriores como posteriores, pela cellula discoidal aberta nas

azas posteriores e pela falta nas mesmas azas da primeira furquilha apical,

existindo só as furquilhas 2% 3° e 5% segundo Mac-Lachlan em todas as

mais espécies da quarta secção as azas posteriores tem a cellula discoi-

dal fechada, e possuem as furquilhas apicaes i\ T, 3' e 5\

Proponho para as nossas espécies o nome de Phylloicus. (çvxiov, folha

e oi/.os casa) chamando a maior Phylloicus major e a menor, tão notável

por viverem suas larvas nas Bromelias, PhiUoiciis Bromeliarum.

As duas espécies são muito interessantes pelo numero dos esporões

das suas tibias. Ha um género californico Heteroplectron em que os ma-

chos tem 2, 4, 2 esporões ( isto é, 2 nas tibias anteriores, 4 nas intermé-

dias e 2 nas posteriores) e as fêmeas 2, 4,4. Ora ambos os sexos de

Philloicus major tem 2, 4, 4 e ambos os sexos do Phijlloiciis Bromeliarum

tem 2, 4, 2 esporões.

Em tudo mais, as duas espécies são tão semelhantes que seria um
grande absurdo o querer separal-as em dois géneros, fornecendo assim

um magnifico exemplo para fazer prevalecer a regra hoje geralmente re-

V. ni—23
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conhecida de ser sufiiciente para a separação genérica qualquer diíTeren-

ça no numero dos esporões. (1)

E para tornar ainda uuiis frisante este exemplo ahi está uma ter-

ceira espécie catharinense intermédia, em todos os respeitos, entre as outras

duas e a (|iie por isso dou o nome de Píiijlloh-m mcdím, a qual tem 2, 4, i

esporões como o Phylloicus major, em quanto que por todos os mais carac-

teres mais se parece com o Phijlloicus Bromeliaruni que só tem 2, 4, 2,

As larvas desta terceira espécie vivem de preferencia nos menores fios

d'agua em cujo leito íngreme a agua gotteja lentamente de pedra em
pedra. Suas casas são muito semelhantes ás do Phijlloicus Bromeliarum,

sendo comtudo maiores e compostas de menor numero de folhas ; cos-

tumam ter três ou quatro pedaços de folhas na parede ventral e quatro

ou cinco na dorsal, em quanto (jue as casas das PInjIloicus Bromeliarum

só contam geralmente 5 ou G na parede ventral e O ou 7 na dorsal,

tendo as do PínjUokus major 2, tanto na ventral como na dorsal.—Quan-

do estão para se íixar as larvas do PhijUoicus mcdius fecham a entrada

da casa com mais um pedacinho de folha que ajuntam á parede ventral.

O mesmo fazem as larvas do Phylloicus Bromeliarum, deixando de fazel-o as

do PlujHoicus major

g 3. Sericostomideas

Ilelicopsyche (fig 6, 7), As diíTerentes espécies deste género distin-

guem-se não só pela forma das casas encaracoladas, que suas larvas cons-

truem, como também pelas tampas com que as mesmas casas são fechadas

antes das larvas passarem ao estado de nympha. Já dei as figuras das

tampas de duas espécies (Est YIII fig. 18, 19, B) em que cilas possuem

uma simples fenda transversal.

Nas tampas das casas da fig. 20 (Est YIII) os bordos desta fenda

são guarnecidos de uma fileira de dentes, havendo cerca de uma dúzia de

dentes de cada lado.

A forma da fenda, como a dos dentes, ó sujeita a bastantes variações,

como mostram as figuras O, A, C, C.

Nas tampas das casas da fig 21 (Est. Vni,não ha fenda; a agua ne-

cessária á respiração da nynq)lia é introduziíhi por numerosos buraquinhos,

formando uma espécie de crivo embaixo do centro da lampa (fig. 7).

(1) II lias bccome a recognised rule lliat a difference in lhe numbor of spurs in two insecls olher
wise allied in siiflicienl fur generic separatioti. » Mac-Lachlan, op. cit. pait ], 1874 pag 12.
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Entre as Helicopsychcs ha também uma espécie que vive fora d'agua

nos rochedos expostos ao chovisco das cachoeiras (v. g. na gruta dos Ma-

cacos e na Triste Miséria de Blumenau); suas casas são muito semelhantes

ás da fig. 21 (Est. VI II) mas as tampas são providas de uma fenda simples.

i 4 Hydroptilideas

Em companhia das larvas de Hydroptilideas (fig. l)de Leplocerideas

grumichinha, (fig. 2) e de Sericoslomideas (Helicopsyche) que povoam os ro-

chedos das nossas cachoeiras, vivem também as larvas de uma espécie

de Hydroptilideas (fig. 8).

Suas casinhas tem cerca de 3""" de comprimento sobre 0,""% de al-

tura, sendo comprimidas dos lados ; em um dos extremos ellas são arre-

dondadas e no outro, depois de se terem mais ou menos estreitado, são

cortadas transversalmente (fig. 6 A). E' por este extremo que a larva cos-

tuma deitar fora a cabeça para comer ou andar e é por elle também que a

casinha é fixada e pendurada nos rochedos (fig. 8 B, C.) Depois de fixada a casa,

a larva tece um casulo fechado por todos os lados occupando quasi toda

a casa com cujas paredes se confunde e deixando apenas vasio só um espaço

estreito na extremidade inferior. Dentro deste casulo a nympha acha-se col-

locada com a cabeça para baixo. Toma pois como a da Lagenopsyche, no

interior de sua casa, uma posição opposta á que costumava ter a larva.

Quando em Outubro do anno passado descrevi as casas de Peltopsyche

(Est IX fig. 30) ainda estava em duvida sobre a posição systematica desse

novo género. Desde então tive occasiào de me convencer pelo exame de

grande numero de larvas e nymphas, de que não errei, collocando-o na

familia das Hidroptilideas.

E' um dos géneros mais extraordinários, distinguindo-se dos mais, não

só da dita familia, como de toda a ordem dos Trichopteros por uma slruc-

tura muito insólita e complicada das antennas dos machos. Convenci-me

também de que a falta das estrias, na parede dorsal das casas, não é só

uma variação individual, como também indica diíTerença especifica dos ha-

bitantes, sendo muito diílerentes as nymphas e a structura das antennas

dos machos das duas espécies. A espécie de casas estriadas Peltopsyche

Sieboldii, (Est IX fig. 30), 6 muito mais frequente, e abundam em quasi

todos os ribeirões maiores, que desaguam no rio Itajahy (Garcia, Encano,

Warnow etc); a de casas lisas, para a qual proponho o nome de Peltopsy-

che Madachkm, foi até agora encontrada só no ribeirão do Warnow, onde

vive em companhia do Pellopsijche Sieboldii.
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% 5. Casas de origem incerta (fig*. 9)

Em vários ribeirões encontrei em logares onde a agua estava quasi

parada, adherentes a troncos de arvores que ali estavam apodrecendo, certos

estojos mais ou menos cilyndricos de '^ para 4 centimetros de compri-

mento sobre 6 a 10 milli metros de diâmetro, compostos de pedaços de folhas

e outros fragmentos vegetaes agglomerados com pouca regularidade. Essas

substancias formavam varias camadas sobn^postas, de modo que o diâmetro

da cavidade interior era muito menor do que a da superfície externa ; não

chegando ás vezes a attingir mesmo metade d'ellt'. Segundo as substancias

de que se compõem, o aspecto desses estojos é muito diíTerente.

Assim o estojo da fig. 1), A, (do ribeirão dos Bugres) é construido

quasi que exclusivamente com folhas dicotyledoneas, encontrando-se entre

estas também algumas sementes de alguma planta da familia das com-

postas; pelo contrario, entram na construcção do estojo da fig. 9 B (do

ribeirão do Garcia) só fragmentos de folhas monocotyledoneas provenientes

talvez de alguma palmeira.

Todos os estojos que até agora vi já eram vazios, não contendo

mais sinão fragmentos soltos de esqueleto de larvas que, ainda que ob-

viamente provenham da larva de algum Trichoptero, não me permittem

decidir a que familia devem pertencer.

ijg^ "T^ g



A BACIA CRETÁCEA

DA

BAÍHA DE TODOS 08 SANTOS

POR

mn-W^^j^M. :^, BIKBY P

Em redor da bahia de Todos os Santos ha depósitos de extensão con-

siderável, pertencentes á edade cretácea que indicam a existência de uma

bacia cretácea, occupando uma reintrancia ou bahia da costa antiga, cor-

respondendo ás numerosas bahias modernas da costa brasileira, das quaes

podem ser tomadas como typo as do Rio de Janeiro, Santos e Paranaguá.

Como estas, a antiga bahia foi escavada na serie raetamorphica, sendo

as suas margens formadas em grande parte, sinão totalmente, de gneiss.

Uma parte desta antiga bahia é hoje occupada pela bahia de Todos

os Santos, cujas margens por uma curta distancia, a cada lado da entrada,

são compostas de gneiss e, provavelmente, correspondem ás da bahia

antiga, sendo o resto das margens e as numerosas ilhas compostas de

rochas cretáceas. Esta antiga bahia ou antes laguna, porque os depósitos

converteram-se em grande parte sinão totalmente em agua doce, tem

muito mais extensão do que a actual, sendo não só mais larga como muitís-

simo mais comprida. Provavelmente estendeu-se mais para o sul, em uma
parte hoje destruída e occupada pelo mar. A extensão total não está defi-

nitivamente conhecida, sendo a determinação de seus limites, nos lados

septentrional e occidental, difficultada pelo desapparecimento de suas ca-

madas, por baixo das formações mais modernas da edade terciária.

V. III—24
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A bacia é mais estreita perto da entrada da bahia actual onde, entre

as cidades da Bahia e Nazareth, tem a largura de -20 a 30 milhas, porém

mais para u norte alarga-se até o dobro desta distancia pelo menos. O

seu comprimento conhecido é, desde a cidade da Bahia até perto da estação

do Catíi, na estrada de ferru da Bahia ao São Francisco, de cerca de 60

milhas. Não temos actualmente meios para determinar com certeza até

onde estendem-se nesta direcção.

A sua margem occidental está soffrivelmente definida, pelo appare-

cimento do gneiss nas ramiíicaçòes da bahia, perto de Nazareth e Cachoeira,

e ao longo da estrada de ferro de Cachoeira á Feira de SanfAnna, ao

longo de uma linha que, partindo de Nazareth, estende-se na direcção

do norte. A margem oriental está também bem definida, apparecendo o

gneiss em um espinhaço que, da cidade da Bahia, estende-se para leste

ou nordeste.

Esta mesma rocha apparece outra vez, no leito do rio Johannes, n'um

logar que fica na direcção nordeste da cidade. Ao pé deste espinhaço

as camadas cretáceas jazem como n'uma espécie de enseada, e, entre

este e o rio Johannes os numerosos cortes nas camadas cretáceas, ao longo

da estrada de ferro, mostram grande abundância de conglomerado gros-

seiro; e isto prova que a margem da bacia não fica muito longe da

estrada.

Além do rio Johannes, a estrada toma uma direcção mais para o norte e os

cortes mostram-se principalmente em rochas terciárias, appparecendo, porém,

de vez em quando, as camadas cretáceas, até um ponto entre as estações

de Pujuca e Gatú, distante 54 milhas da cidade da Baliia. Ao norte deste

ponto não são conhecidas
;
porém, a sua existência, debaixo de uma parte

pelo menos dos taboleiros terciários da visinhança de Alagoinhas, é provável.

Perto da estação de Pojuca achei gneiss decomposto n'um corte ao lado de

uma estrada de rodagem, parecendo natural portanto, ({ue, descendo o rio

Pojuca, achar-se-ha logo a leste a formação cretácea, terminando contra o

gneiss como acontece no rio Johannes.

N'uma excursão ao nordeste de Alagoinhas achei á distancia de cer-

ca de 30 milhas e perto da cidade de Inhambupe, uma extensa serie de

gneiss subjacente á uma serie considerável de schisto, grés e calcareo, a qual

afíigurou-se-me muito perturbada, inclinada e um tanto alterada e sem

duvida alguma, mais antiga ({ue a cretácea, sendo pr(jvavelmente da cdade

palàeozoica. Seixos apparentemente provenientes desta serie, ou d'uma outra

semelhante, são muito abundantes no conglomerado cretáceo de Mapelle;

está portanto provado ([ue ella forma, em parle, a margem da bacia

nesta direcção.
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No lado septeiitrional da bacia uma linha de tabol(3Íros de cerca de

200 metros de altura começa perto da cidade de Cachoeira e, estenden-

do-se por detraz da cidade de Santo Amaro, atravessa a estrada de ferro,

perto da estação de Pojuca.

Estes taboleiros formam a margem de um extenso planalto ou cha-

pada composta de camadas horisontaes de grés e argillas moUcs, certo,

de edade mais moderna que as camadas cretáceas que ellas cobrem, e

mui provavelmente da edade terciária. Massas destacadas e denudadas [ou-

tliers) desta formação são communs em toda a região cretácea.

Esta chapada, ao longo da estrada de ferro da Cachoeira á feira

de SanfAnna, encerra algumas das mesmas massas destacadas de rocha me-

tamorphica e, finalmente, algumas milhas a oeste do ultimo logar,

termina, ao pé de uma cordilheira de gneiss que, estendendo-se na di-

recção de nordeste, atravessa o prolongamento da estrada de ferro da

Bahia ao S. Francisco, perto do ponto chamado Serrinha, onde, conforme

o relatório do engenheiro Bulhões, tem a altura de 800 metros.

Dentro dos limites assim proximamente traçados, a formação cretácea

apresenta-se nas margens da bahia, formando o afamado Recôncavo, e nas

numerosas ilhas que a adornam. Onde não está coberta pelo grés terciário

que, é comparativamente estéril, em se achando denudado, a região

possue um rico solo argilloso, conhecido pelo nome de massapé por causa

de suas qualidades adhesivas.

Este solo, muito diíferente do massapé das regiões gneíssicas, mais ao

sul, é devido á decomposição dos schistos cretáceos e faz-se notável

por sua fertilidade, sendo especialmente próprio para a cultura da canna

de assacar.

Haja vista a topographia typica da região cretácea na visinhanca da es-

tação de MapsUe, na estrada de ferro e na de Santo Amaro. Onde o

schisto é a rocha predominante, a superfície é suavemente ondulada por

morros baixos que se levantam á altura de 40 ou 50 metros e cujas

encostas são levemente arredondadas, sendo em geral, mais abruptas de

um lado do que do outro. Nas regiões onde predomina o grés e o

conglomerado, como em redor da cidade da Bahia e perto de S. Fran-

cisco, entre Santo Amaro e a Bahia, os morros são mais abruptos e

mais altos, sendo as encostas muitas vezes irregulares e Íngremes.

A capa de rochas terciárias, em se mostrando perfeitamente conservada,

apresenta-se em taboleiros e chapadas com encostas abruptas, bellos exemplos

de que alguns são vistos em frente de Mapelle, do outro lado de um
braço da bahia em um logar chamado Passagem, e outros na visinhan-

ca de Pojuca, sendo estes últimos muito bellos. Onde mais denu-
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dada, como em redor da estação de Camassarí, vem-se, como o professor

Hartt já liavia notado, todas as graduações entre a larga chapada, o

estreito taboleiro com o seu cume achatado e o morro cónico ou em

forma de tecto, apresentando gerabr^ente o ultimo um declive mais rápido

de um lado do que do outro.

A. serie de camadas ao longo da estrada de ferro foi bem descripta

pelo professor Hartt, e a seguinte descripção é extrahida principalmente

da sua obra (1), com algumas addições resultantes das nossas observações

posteriores em 1870.

A cidade da Bahia está situada á entrada da bahia, do lado oriental,

na margem e á base de um baixo espinliaço de gneiss que se eleva á

altura media de cerca de 6.5 metros. Neste espinhaço a rocha solida

está geralmente coberta por uma espessa capa de material decomposto,

in situ, a qual está, por sua vez, muitas vezes coberta por um deposito

considerável de barro vermelho separado da rocha decomposta por uma

linha de eixos.

O professsor Hartt descreve o gneiss como uma variedade muito com-

pacta e um tanto parecida com o trapp, ás vezes sem mica, e com os

planos de estractificação muito indistinctos. A. Darwin nos fornece, na sua

obra « Geological Observations » uma descripção muito minuciosa das

rochas da Bahia a qual se acha citada pelo professor Hartt. Diz elle que

a rocha, passa muitas vezes pelo desapparecimento do quartzo e mica

e pela mudança na cor do feldspatho, a um ijrunstone primitivo de cor

cinzenta brilhante; algumas variedades são syeniticas e a massa se acha

atravessada por numerosos diques de rocha preta, amphibolica, finalmente

crystalina. A orientação dada por Darwin ó E, 50" N. O professor Hartt

dá uma observação de orientação N. OO-E ; inclinação 35° N. O. ; e uma
outra de orientação N. 25" E.

Acompanhando a margem septentrional deste espinhaço de gneiss

apresenta-se uma serie de conglomerados, gròs e schistos que formam

morros consideráveis ao longo da estrada de ferro. Uma parte desta serie

está separada do resto por um braço da bahia entre Plataforma e o

arrabalde de Itapagipe, e por uma área considerável de modernos depó-

sitos baixos e arenosos sobre os quaes Itapagipe acha-se edificada. A

parte assim destacada constitue as pontas rochosas de elevação moderada

de Monserrale e Bomfim. A serie de rochas expostas nestas pontas foi

bem descripta por Allport (2) nos seguintes termos:

(1) Geology and Pliysical Geography of Brazil, Boston, 1870, pag. 316 el seg.

(2) Quarlerly Journal of lhe Geological Sociely, London, Vol. XVI, part. 3, p. 2C3.
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M. O barranco rochoso que forma a parte sudoeste do morro sobre

o qual está edificada a fortaleza de Monserrate apresenta á vista, diversas

alterações de conglomerado, grés e schisto. Para o nordeste estas camadas

passam a um schisto silicoso de cor cinzenta azulada mostrando-se cheias

de seixos. Estes desapparecem gradualmente e o extracto superior, até onde

se estende a parte exposta ao mar, consiste em camadas de schisto al-

ternado com leitos de grés, contendo ambas as mesmas espécies de fos-

seis. Toda esta serie de depósitos acha-se coberta pelo barro vermelho

commum, e tem a inclinação geral para o noroeste.

Á parte do barranco de Monserrate, exposta ao mar tendo a altura

de cerca de dez metros, consiste principalmente em conglomerados com
leitos irregulares e em forma de cunha, e em schisto e argilla também
com leitos de grés. O conglomerado é composto de seixos mais ou me-
nos arredondados de gneiss, granitos, quartzo e outras rochas crystalinas,

e, ás vezes, de grés, formando o todo uma rocha extremamente dura. Os

seixos variam em tamanho desde o cascalho o mais fino até aos grandes

bloques.

« No schisto, perto da base do barranco, foram achados alguns fosseis,

consistindo principalmente em escamas e outras partes de peixes, dentes,

ossos de repteis, juntamente com lignito, alguns molluscos e Entomos-

trica. »

Da localidade acima descripta, os paredões se estendem por alguma

distancia na direcção nordeste até a ponta de Bomfim, apresentando

uma ponta proeminente e intermediaria, conhecida pelo nome de Pedra

Furada. O professor Hartt descreveu esta parte da secção no seguinte

trecho : (1)

« Na costa ao sul da Pedra Furada estão expostas camadas espessas

de grés, schisto, conglomerado e calcareo, que são a continuação da mesma
serie que Âllport descreve. Este calcareo é de textura compacta e matisado

de pardo, cinzento e verde ; contém alguma areia juntamente com peque-

nos seixos de gneiss e quartzo, geralmente angulares. Quebrada de novo,

a rocha mostra muito indistinctamente os fosseis, porém nas superfícies

que têm sido expostas ao tempo, elles se apresentam em bello relevo.

Ao mesmo tempo a superfície torna-se granular como si a rocha fosse

composta de grãos redondos ou ovaes de areia grossa. Estes grãos, po-

rém, são calcareos e a sua estructura pôde ser oolitica, apezar de pare-

cerem ser arredondados mechanicamente. )>

(1) Op. cit. p. 348.

V. m—25
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« Associado a esta rocha ha um calcareo argilloso de textura íhia e de cor

cinzenta em que não ha nada desta estructura oolitica ( ? ) ,
porém acha-se, ás

vezes, bem desenvolvida a estructura chamada cone-in-cone ; circumstancia

um tanto rara em rochas desta edade. Nestas rochas que, quando muito, for-

mam uma camada da espessura de três palmos, ha diversas espécies de mollus-

cos em grande abundância. Ossos e dentes de crocodilos e ossos de repteis

dinusaurios são também encontrados juntamente com escamas e ossos de

Lepidotm e outros peixes.

« Ha também nesta secção grossas camadas de schisto, em parte preto e

bem laminado, porém em geral mal laminado, muito molle, de cor clara e

cheio de pequenas laminas de mica. Neste schisto encontram-se leitos com

abundantes restos de Entomostracas,dosquaeso mais interessante é um Estheria

com as suas válvulas marcadas com linhas concêntricas como um Astarte,

sendo apparentemente novo. Escamas e esqueletos de peixe são communs.

Apresentam-se perto da Pedra Furada espessas camadas de grés de textura fina,

molle e de cor cinzenta esverdeada ; raramente contém fosseis, e estes, quando

apparecem, são pedaços carbonizados de vegetaes. »

Esta secção foi examinada de novo pelo Sr. Rathbun e por mim mesmo em
1876. Perto do°forte de Monserrate achamos o conglomerado n'uma camada

muito espessa, consistindo em seixos de varias qualidades de gneiss com quartzo e

trapp, rochas que se apresentam com abundância insitu, na visinhança da cidade.

Junto com estes ha raros seixos representando umy série de rochas não crysta-

linas e pouco alteradas, que não são ainda conhecidas nesta região. Consistem

em gròs, schisto, calcareo amorpho e mármore cor de rosa, contendo seixos de

quartzo. A maior parte do conglomerado é composta de seixos de tamanho re-

gular e de areia, porém massas de oito palmos de diâmetro não raras vezes

também se apresentam. Leitos de grés fino, variando em espessura de meio

palmo a palmo e meio, apparecem irregularmente distribuídos na massa e mos-

tram melhor do que aparte mais grosseira a inclinação do deposito, que é de

20" N. E., sendo a orientação S. 00" E. Acima do conglomerado e do outro lado

da ponta, na direcção do hospital, ha grossas camadas de schisto molle, de cor

preta, esverdeada e avermelhada, contendo Cyprides crestos de peixes, e, emdous

ou três leitos delgados de grés calcareo, conchas de molluscos de agua doce.

Acima do schisto ha uma espessa camada de grés molle interstractificada,

com leitos de schisto e contendo grandes massas concrecionarias de calcareo

pardo, cheias de conchas de gasteropodes.

Por detrás do hospital do Bomfim vé-se uma secção interessante em que se

vê uma camada de grés augmentar subitamente a sua espessura, interceptando

uma camada de schisto que em parte da secção jaz por debaixo delia. Estas



AIICIIIVOS DO MUSEU NACIO.NAL 141

mudanças bruscas dos estrados são muito características de toda a secção e

indicam deposição em circumstancias que variaram constantemente.

'^A inclinação varia muito, tanto em angulu como em direcção. Na Pedra

Furada o grés équasi horizontal; sobre um lado ha camadas de grés alternando

com schisto, e inclinando-se N 10" E, e, a algumas braças mais adiante, a incli-

nação muda-se para N 10° O. Em outro logar ve-se um leito delgado de grés

dobrado sobre si mesmo, formando um arco semi-circular. A altura dos

paredões é de cerca de '20 metros devendo ter espessura das camadas, assim

irregularmente estractiíicadas, 15 metros.

A secção de Monserrate é a mais completa em toda a região, sendo typica

no caracter das rochas, nas rápidas e irregulares alternações das camadas e nas

variáveis condições da stractificacão, de todas as secções da bacia cretácea

;

estas não precisam de descripção tão minuciosa; porque seria afinal repeti-

ção do que está acima escripto. A única secção examinada que se approxi-

ma em perfeição e interesse á de Monserrate é a de S. Francisco, perto de

Santo Amaro.

Do lado septentrional da península de Monserrate estende-se uma longa e

baixa projecção arenosa sobre a qual acha-se edificado o florescente arrabalde

de Itapagipe.

Exactamente defronte está a estacão de Plataforma, estendendo-se entre

os dous um longo braço da bahia, razo e irregular, o qual penetra um tanto

profundamente na terra do lado da cidade. A estrada de ferro margeia este

braço por uma curta distancia, atravessando uma ramificação delle por uma
ponte comprida, perto de Plataforma, e depois segue a margem da bahia até

perto da estação de Agua Comprida. Da bahia até a ponte da Plataforma, ella

acompanha a base do espinhaço de gneiss, sem, porém, tocar nelle até cerca

de duas milhas da cidade. Grés e schisto, acham-se expostos nas sargétas ao

lado da estrada ; e em um corte considerável perto da ponte, descripto pelo

professor Hartt, ha camadas espessas de schisto miiito decomposto, em que se

acham peixes fossilizados semelhantes aos de Monserrate, juntamente com

grande abundância de Cyprides. Pouco antes de chegar a esta localidade,

ha, cerca de 200 metros á direita da estrada, uma pedreira aberta no gneiss,

tendo defronte três ou quatro baixas ondulações compostas de grés e schisto.

Em um rego, ao lado da estrada, achei muitos Cyprides.

Deixando a estrada na extremidade oriental da ponte e seguindo a praia

para o norte, encontra-se exposto na baixa-mar, um schisto molle, preto, em

que achei um bello dente de crocodilo e muitos restos de peixes. Mais adiante

ha grés molle cinzento, que era extrahido para a cantaria da ponte e que é

coberto de uma camada de schisto.
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Este grés levanta-se, ii'um morro adjacente, á altura de 15 metros e

incliiia-se 20" N. O., sendo a orientação N. GO" E. Cerca de um quarto de

milha da ponte e perto do engenho de refinação de assucar, ha um aflo-

ramento de gneiss decomposto n'uma altura de 25 metros, sendo que em
toda a costa esta rocha apresenta-se pouco afastada da margem da bahia.

Àtraz do engenho ha um espinhaço estreito, da altura de (')5 metros,

coberto com terra solta em que se acham massas de grés grosso, e fer-

ruginoso, apparentemente mais modernas do que o cretáceo, e provavelmente

devidas a consolidação pelo oxido de ferro das matérias superficiaes, em
épocha recente. Um valle estreito separa este espinhaço de outro mais

alto, sendo aquelle occupado por um rego que dirige a agua de um pe-

queno riacho para o uso do engenho. A meia millia mais ou menos

acima do engenho e quasi opposto á cabeceira da bahia da Platafor-

ma, está o açude collocado no alto de uma graciosa cascatinha formada

por um afloramento de gneiss. Fronteiro a esta, no lado opposto da

bahia, e distante cerca de um quarto de milha, ha, n'um riacho, um
afloramento considerável de conglomerado duro e grosseiro que forma outra

cascatinha chamada Cobre, provavelmente por serem as rochas cobertas

por uma incrustação da cor deste metal. Esta ultima localidade acha-se

entre os morros atraz de Plataforma, os quaes, pelo menos ao longo

das margens da bahia, são compostos principalmente de conglomerado.

3[ais a oeste, atraz da estação de Plataforma, os morros, á uns 60

metros de altura, são cobertos de areia branca solta em que se acham es-

palhadas com bastante abundância, conchas do género Arca, Astro, Vemis

Stromhufi, etc. Estas conchas, que são communs na bahia, também se acham,

da mesma maneira, na superfície dos morros, na ponta da Sapoca, perto

de Mapelle. Alguns pedaços de louça foram também ahi observados.

Si estas conchas e a areia solta que tem toda a apparencia da areia

da praia foram depositadas ou não pelo mar antes ou durante a sublevação

da terra, não pude determinar.

E' possível que as conchas fossem levadas pelos pássaros ou pelos in-

dígenas e que a areia tenha sido levada da praia e depositada nos morros

pelo vento, como noticiou o professor llartt nos morros a leste da cidade da

Bahia.

A ponte da Plataforma é de cerca de meio kilometro de comprimento,

sendo o fundo da bahia, onde ella atravessa, composto apparentemente de

schisto com um deposito de lodo por cima. As camadas além da ponte

foram bem descriptas pelo professor llartt, nas palavras seguintes:

« Passando a ponte ha diversos grandes cortes, nos quaes, como também

na praia, pela maré baixa, são bem expostas as rochas que consistem em
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camadas de conglomerado alternado de schisto escuro e ás vezes, de

leitos de grés, tendo as camadas a orientação, termo médio, de N. 60°

E. e a inclinação de 30" N. O ».

« No corte da Plataforma qne 6 muito grande, vê-se uma camada es-

pessa de schisto com algumas listras de grés em que se encontram peixes e

Cyprides fossilizados. Sobre esta jaz uma grossa camada de conglomerado

composta de fragmentos das principaes rochas da visinhança, apresentando

a mesma apparencia que nas camadas de que foram derivados. Os seixos

deste conglomerado, pela maior parte, de quartzo e gneiss, são de todos os

tamanhos até dous ou três palmos de diâmetro. São pouco arredondados e

sempre mais ou menos angulares. Parece ser um deposito accumulado

rapidamente, tornando-se pela sua dureza, um morro agora elevado. Este

conglomerado está cimentado n'uma camada massiça que mostra em si poucos

signaes de estractiíicação e tem fornecido alguns restos de repteis. Ã mesma ca-

mada apparece na praia onde, na baixa-mar, pode ser examinada»

.

« Todas as camadas são bem desenvolvidas na praia, em toda a extensão,

desde a Plataforma até a pequena enseada de Piripiri e, sendo a orientação

tangencial á curva da costa, entre estes dous logares, e a sua inclinação

para o mar, pôde ser examinada sobre uma área considerável, tanto em ordem

ascendente como descendente. Acima do nivel da praia-mar, a desintegração

torna- se pouco satisfactoria a seu exame, porém abaixo deste nivel as rochas

têm soffrido menos e, salvo uma capa superficial meio decomposta, estão quasi

em seu estado natural. »

Etn muitas das camadas, especialmente das que são mais finas em

caracter, alguns restos de repteis e outros fosseis são abundantes, porém,

sendo as rochas muito compactas, são elles extrahidos com diíficuldade.

Estes fosseis consistem em espinhas de peixe com uma vértebra ás

vezes, ossos de Dinosaurios e alguns dentes, tanto de peixes como de

repteis. Dos dentes de repteis, os mais interessantes são de crocodilos. Estes

restos de vertebrados são especialmente abundantes n'um conglomerado

calcareo que forma uma camada de dous ou três palmos de espessura

e que denominei camada de ossos [boné bed).

« Ha algumas camadas de schisto arenoso e grosseiro que offere-

cem esqueletos muito perfeitos de um peixe telcosteo apparentemente

differente da espécie de Monserrate. E' digno de nota que este schisto,

bem como algumas das outras rochas da secção, seja bituminoso e^calcareo.»

Ensaiando fazer uma secção geológica das rochas expostas nas praias

da Plataforma a Piripiri, achei que a orientação e a inclinação são tão

variáveis, e que as camadas são tão pouco expostas que a determinação

de sua espessura exacta affigurou-se-me difficillima. A serie consiste princi-

V. 111—26
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palmente em schistos com leitos delgados de gròs e de conglomerado intercalla-

dos, e com duas camadas consideráveis de conglomerado. Ellaem sua totalidade

provavelmente, não tem menos de 200 metros de espessura, podendo ter

mais até.

Pouco adiante da estação de Peripiri, a estrada atravessa por um
tunnel, uma península que forma um lado da bahia de Mapelle, sendo

o tunnel escavado em scliisto e grés. Esta península foi examinada pelo

Sr. Kathbun e por mim mesmo, nas pontas da Sapoca, de S. Thomé e

de Toquctoque. E' composta principalmente de grés, semelhante ao de

Monserrate, tendo em certos leitos muitos fragmentos de madeira carbo-

nisada e restos de plantas. A cor predominante é a cinzenta, porém, as

camadas do morro sobre o qual se acha edificada a egreja de S. Thomé

são avermelhadas. Á inclinação na ponta de Sapoca é 36''N.E, sendo a

orientação S.OO^E. Debaixo deste gròs encontra-se schisto um tanto are-

noso e mal laminado.

De Piripiri á Mapelle os cortes são em schisto e grés, predominando

o ultimo. Perto de Mapelle a companhia da estrada tem aberto diversas

pedreiras donde se tem extrahido a pedra para a construcção e conser-

vação da estrada. À pedra é de qualidade ordinária, sendo muito molle

e sujeita a decomposição rápida, quando exposta ao tempo; porém é a

melhor até hoje descoberta ao longo da estrada.

Existem quatro pedreiras de que três, no lado de Peripiri, foram

abandonadas ; a quarta, em que se trabalha actualmente, acha-se a

leste da estação perto do tunnel. As pedreiras abandonadas mostram ca-

madas espessas de grés molle amarellado que, ({uando tirado de novo,

desfaz-se facilmente na mão, porém endurece um pouco quando exposto

ao ar. Em uma destas pedreiras certas partes da camada são azuladas

e um pouco mais duras. Os fosseis são extremamente raros. Á pedreira

nova perto do tunnel, oíierece maior variedade nas suas rochas, sendo

algumas delias de boa qualidade ; esta pedreira é um verdadeiro cemitério

de vertebrados antigos.

Vêm-se alli expostos cerca de 8 metros de rocha, inclinando-se as

canuidas um pouco a leste do norte. Á direcção da inclinação varia

bastante, mesmo na pequena área exposta e a elevação parece existir

antes na forma de um zimbório do que ao longo de uma linha recta.

A secção em ordem ascendente é a seguinte

:

1." Schisto molle, azulado, e não laminado, formando o pavimento

da pedreira.

2.° Uma camada de cerca de oito palmos de espessura média, que

é, na base, um padding-stoiíe ou conglomerado fino, passando em cima
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a grés de grão fino, o variando em cor de azulado a amarellado. Esta

parte arenosa tem, de vez em quando, fosseis e seixos, e intercalladas

pequenas massas de schisto.

3." Uma camada irregular de schisto molle, decomposto, variando em
espessura de um e meio a três palmos, tendo muitos seixos e alguns

fosseis.

A.° Uma camada de oito palmos de espessura de grés amarí^llado,

de textura fina passando em cima a pudding-slvne cheia de fosseis.

5." Schisto molle e esverdeado, sendo perfeitamente decomposto, e

formando uma argilla roxa da espessura de 15 a 20 palmos.

No pudding-stone os seixos são de todos os tamanhos, até o da cabeça

do homem, apparecendo raramente massas maiores; na camada inferior

os seixos são principalmente de calcareo amorpho, ao passo que, na

segunda camada, são mais variados e representam tanto rochas meta-

morphicas como rochas não alteradas, predominando as ultimas. De

vez em quando apparecem pequenas massas de agatha occupando cavi-

dades que foram evidentemente deixadas pela dissolução de um seixo de

calcareo. Além de calcareo, trapp, quartzo, granito e gneiss, apparecem

entre os seixos, grés e schisto. Massas concrecionarias consideráveis de

calcareo branco composto de grãos ooliticos de dois a cinco millimetros

de diâmetro apresentam-se no grés, sendo os grãos perfeitamente esphe-

ricos e formados por camadas concêntricas. Este deposito é em appa-

rencia puramente local e parece ter formado o leito de alguma corrente

antiga. Os ossos fosseis são muitas vezes gastos e quebrados e provavel-

mente têm sido acarretados, juntamente com os seixos, a uma distancia

considerável por algum rio ou corrente da épocha cretácea.

Um carater especial das camadas de schisto, tanto em Mapelle como

em Plataforma, é a presença de delgadas linhas de grés assemelhando-se

á veeiros que cortam o schisto em linhas rectas ou onduladas. Estes, que

fazem lembrar diques e veeiros, foram apparentemente formados por pe-

quenos lagrimaes carregados de areia e correndo sobre os bancos de lodo,

que são hoje transformados em schisto.

Nas praias, em frente de Mapelle, a rocha é principalmente grés molle

amarellado com massas mais duras, azuladas; as quaes, resistindo melhor

á acção do tempo, apresentam-se com uma certa proeminência. Um pouco

retirados da bahia, n'um logar chamado passagem, ha alguns bellos ta-

boleiros, sendo as camadas cretáceas evidentemente sobrepostas pelos depó-

sitos horisontaes terciários nesta direcção. Na circumvisinhança de Mapelle

a superfície é irregular, accidentada e coberta com barro vermelho, excellente

para a cultura de canna de assucar.
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Além de Mapelle a estrada faz uma volta para leste, deixando a

bailia e entrando de novo em uma região de conglomerado grosso, como

a de Plataforma. Ha em diversos pontos cortes em conglomerado e schisto

e, perto da estação de Agua Comprida, ha um longo corte muito inte-

ressante que expõe três camadas de conglomerado, uma das quaes é de

considerável espessura, interstractificadas com camadas espessas de schisto.

A inclinação 6 de 20° um pouco a leste de norte. O conglomerado é

grosseiro, semelhante ao de Plataforma e tem poucos fosseis. O schisto é

muito variável em caracter, sendo em parte duro, arenozo, ou com seixos,

e concreções calcareas lenticulares, sendo em parte moUe e de cor esver-

deada ou preta. E' também um tanto micaceo e, muitas vezes, papyra-

ceo na sua structura. Fragmentos de madeira carbonisada e esqueletos

muito perfeitos de peixe apresentam-se em certa abundância, e uma
bella coUecção dos últimos tem sido feita pelo Sr. Manzon, superintendente

da estrada de ferro. Restos de repteis são raros, mas o professor Hartt

menciona uma abundância de Cyprides.

Em Agua Comprida fiz um excursão entre os morros que ficam atraz

d'aquella estação e o de Mapelle.

Composto principalmente de conglomerado, o espinhaço de gneiss no

seu prolongamento para o norte da cidade, passa a três ou ([uatro

milhas distante da costa da bahia. E' digno de nota que a Bahia tenha

destruído a terra neste lado até encontrar o duro e resistente conglomerado,

estendendo os braços compridos e estreitos nas áreas de grés e schisto

entre as de conglomerado.

Além de Agua Comprida não apparece mais conglomerado nos cortes,

porém vê-se esta rocha nos morros, ao lado da estrada, até perto da

ponte sobre o rio .lohannes. Ha diversos cortes em schisto e, perto da

estação de Muriliba, encontra-se uma pedreira abandonada, de grés moUe
branco e de uma cor muito rara nas rochas da bacia.

A rocha endurece consideravelmente quando exposta ao ar e as ca-

madas inclinam-se 25° S. E. Logo adiante apparecem camadas horisontaes

de grés incoherente ^e, por uma distancia considerável, não se encontram

mais rochas que possam ser referidas ao terreno cretáceo.

Perto do rio .lohannes em cada um de seus lados, ha grandes cortes

em gneiss decomposto e, a uma pequena distancia abaixo da ponte, a

rocha solida acha-se exposta no leito do rio com a inclinação de 50° ao

norte, A rocha in sítio é uma variedade muito dura e amphibolica, si bem
que sejam abundantes fragmentos de uma variedade feldspathica.

Desta localidade até a terminação da estrada em Alagoinhas a su-

perfície é, pela maior parte, composta de camadas mais modernas do
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que a edade cretácea. O professor Hartt deu uma descripção muito com-

pleta das feições geológicas e topographicas desta região, que não pode ser

aqui incluida por ser um pouco extranha ao plano que se acha indicado no

titulo desta memoria.

Os cortes são feitos principalmente em camadas horizontaes de areia muito

ligeiramente consolidada, brilhante e diversameute colorida. Acima destas

camadas ha de ordiuario uma linha de seixos rolados, jazendo em baixo de

um deposito de terra que é composta de areia quasi pura. Este ultimo

deposito 6, ás vezes, como na circumvisinhança de Camassari, de consi-

derável importância, sendo ahi e em Pitanga, como provavelmente em
outros logares também, bastante diamantifero.

Perto da estação de Malta de S. João, as rochas cretáceas reapparecem nos

cortes em camadas inclinadas de schisto e grés decompostos, e ás vezes, com,

um leito delgado de minereo argilloso concrecionario de ferro.

Estas camadas apresentam-se de vez em quando até perto da estação de

Catú. No schisto destes cortes, o professor Hartt achou Cyprides em diver-

sos logares, e no material tirado do tunnel de Pojuca, restos de peixes e de

plantas. Perto da estação de Pojuca, ao lado de uma estrada de rodagem,

achei um schisto podre apparentemente da edade cretácea, jazendo em cima

de gneiss decomposto, muito atravessado por veeiros, sendo este o único

ponto em que tenho visto as duas formações em contacto actual. A uma
pequena distancia atraz destes afloramentos ha uma bella série de taboleiros

que se levanta á altura de cerca de 70 metros acima delles, taboleiros compos-

tos de camadas horizontaes que são evidentemente mais modernos do que os

aqui descriptos.

Um pouco além da estação da Pojuca ha afloramentos de grés molle

amarello, inclinado para SO., e n'um outro corte, uma camada delgada de

grés duro e branco. A rocha mais interessante desta visinhança é um cal-

careo pardo e duro que se apresenta em uma camada de espessura de três

palmos e está interstractificado com schisto. Este é, quanto pude ver, o único

'Calcareo conhecido na bacia, salvo os leitos muito delgados de Monserrate e

S. Francisco. Parece ter uma extensão horizontal considerável, porque a

mesma rocha, ou uma outra muito semelhante, foi ultimamente encontrada

pelo Sr. Mawson, em dois cortes, entre as estações de Pojuca e Catú, a uma
distancia de 54 milhas da Bahia.

O Sr. Mawson escreveu-me que as camadas são inclinadas em um an-

gulo moderado e jazem, em ordem descendente, como a que se segue

:

1°— Terra solta, 6 palmos de espessura, tornando-se gradualmente

em N. 2.

V. 111—37
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2°— Schisto lamaceiUo, amarello, A palmos.

3°— Schisto duro, amarello, l palmo.

4°— Schisto molle, menos de 1 palmo.

5°— Calcareo arenoso, 1 palmo.

6°— Schisto, 1 1/2 palmos.

7°— Grés duro A palmos até a base do corte.

No calcareo arenoso (N. 5) acham-se em abundância restos de peixes e

repteis semelhantes aos de Monserrate e Mapelle, e no schisto duro ama-

rello, em addição aos restos de vertebrados, acham-se Cypridres e Lamel-

libranchios.

Passando Pujuca, a estrada entra no valle do rio Catú o qual segue

até Alagoinhas. Nesta secção ha poucos cortes e não sendo bem exposta

a estructura geológica por uma distancia considerável, a extensão total

da bacia cretácea nesta direcção não pôde ser determinada com certeza.

O Sr. Mawson tendo examinado com cuidado todos os cortes, diz que o

ultimo em que as rochas cretáceas se apresentam é no kilometro 86,

entrando a estrada então em depósitos terciários e superficiaes. Perto de

Alagoinhas a região é de gròs friável e abunda em taboleiros semelhantes

aos de Camassari e Pojuca. N'uma excursão nesta região, achei que as

partes mais elevadas tem a altura de 230 metros, determinados pelo

aneróide. Estende-se com o mesmo caracter geral de chapada arenosa

para o nordeste, entrando na província vizinha de Sergipe, e acha-se

limitada a leste por gneiss, apparecendo o prolongamento, ao longo da

costa, da área metamorphica da cidade da Bahia e por uma serie de

rochas não crystalinas inclinadas.

Esta ultima serie parece ter fornecido os seixos de gròs, schisto e

calcareo do pudduKj-sionc de Mapelle e é provavelmente de edade paleo-

zóica. Encontrei-a primeiro perto de Inhambupe, porém é provável

que estenda-se ao sul a algum ponto muito mais próximo da cidade

da Bahia. Para o nordeste de Alagoinhas, ao longo do prolongamento

da estrada de ferro, o paiz é, confurme sou informado pelo Sr. Mawson,

a continuação da região terciária de Alagoinhas, por uma distancia de

35 milhas, (juando o caracter muda-se e as rochas metamorphicas oíTe-

j:ecem nas montanhas da vizinhança de Serrinha que se elevam á altura

de 800 ou 1.000 melros.

Indo da Bahia a Santo Amaro, cidade pequena, porém muito flo-

rescente, no centro da região assucareira do Recôncavo, situada n'um rio

que desagua n'um estuário ao norte extremo da bahia, passa-se por muitas

ilhas cujos caracteres geológicos e topographicos são semelhantes aos da
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ilha de Ilaparica, descripta na memoria junta pelo Sr. Rathbun. Estas

são a Ilha do Frade, da Maré, da Madre de Deus, do Bom Jesus, de

Cajahyba e outras. Os paredões da Ilha do Frade e da Maré, ({ue se

avistam do vapor, na viagem a Santo Amaro, são principalmente de gròs

branco, amarello e azul. Schisto esverdeado, decomposto apresenta-se na

ilha da Madre de Deus e grés esverdeado na de Bom Jesus. A ilha de

Cajahyba, na íbz do estuário, e a terra firme do lado occidental são baixas

e onduladas, apparentemente compostas de rochas muito molles, ao passo

que o terreno do lado oriental do estuário, na vizinhança da villa de

S. Francisco é mais alto e mais abruptamente accidentado, sendo o grés

a rocha predominante. Nos paredões, perto do convento de S. Francisco

vê-se uma serie extensa de camadas muito parecida com a de Monser-

rate, sendo porém as camadas mais bem definidas. A secção em ordem

ascendente é a seguinte

:

1." — Schisto escuro, molle com madeira carbonisada e alguns leitos

de grés e listras e concreções de calcareo.

2." — Grés molle azulado e amarellado.

3." — Schisto semelhante ao N. 1.

A." — Camada espessa de grés azulado na parte inferior, amarello na

superior com alguns leitos delgados de schisto.

5." — Calcareo pardo, composto, duro, camada de 1 l/â a 3 palmos

em espessura.

6/ — Schisto.

7.0 _ Grés.

A inclinação é 20°q=N. O.

Nas paredes do convento ha massas de conglomerado contendo restos

de repteis.

Os seixos são principalmente pedaços achatados de calcareo com

algum quartzo.

Em S. Francisco o terreno do lado oriental do estuário, por uma

distancia de 4 ou 5 milhas, até acima do Instituto Agricola, é abrupta-

mente accidentado, apresentando morros cónicos separados por valles

estreitos. A rocha é em geral de grés com concreções calcareas, duras e

azuladas e com alguns fragmentos de madeira carbonisada. O terreno, do

lado opposto do estuário, é mais baixo, sendo composto de uma zona de

manguezal, seguido por uma outra de terreno levemente ondulado

e de elevação moderada que se estende por uma distancia de algumas

léguas, terminando na base de uma linha de taboleiro que apparecem

na direcção da cachoeira.

Acima do Instituto Agricola, o terreno torna-se menos accidentado e
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irregular. .V cidade de Santo Amaro acha-se collocada na margem d'um

pequeno rio (|ue desagua no estuário, e n'uma região de morros suave-

mente arredondados que se levantam á altura de 50 ou GO metros. Esta

região é pela maior parte composta de schisto, dando pela decomposição

um rico solo argilloso. Nos pontos mais altos apparece grés molle. Em virtude

da decomposição, os afloramentos de rocha são raros e geralmente pouco

satisfactorios. Ao lado da rua principal da cidade, ha um afloramento de

schisto papyraceo, molle e esverdeado, com listras irregulares e concre-

ções de pedra argillo ferruginosa (c!a)j iron-stone). Alguns fragmentos do schisto

e da pedra ferruginosa acham-se muitas vezes cimentados em massas

grandes, por carbonato de cal. O schislo contém restos mal conservados

de peixes e repteis. No outro lado do mesmo morro acha-se exposta uma

camada de marga compacta amarella, que está quebrada naturalmente em

fragmentos cúbicos, e cuja superfície é preta e lustrosa. Esta camada

também contém nódulos de pedra argillo ferruginosa e está em parte

solidiíicada por depósitos de calcareos. Parece ser inferior ao schisto papy-

raceo de outra localidade.

N'um corte na estrada de ferro ao Bom Jardim o schisto esverdeado

acha-se sobreposto por depósitos de edade mais moderna, consistindo em

uma camada de argilla plástica com seixos e ás vezes uma massa conside-

rável de grés amarello, e em uma de areia pintada coberta por solo preto.

A fertilidade do solo na região de Santo Amaro parece ser devida á pre-

sença em abundância da marga ou schisto calcareo. De facto, (|uasi todos

os schistos da bacia cretácea são um tanto calcareos, porém em geral em
grau menor do que os de Santo Amaro. A industria assucareira é ha

muito a mais importante, porém a região produz muito bom o fumo e outros

productos. Desde a primeira occupação pelos europeos que esta região tornou-

se celebre pela cultura da canna; ultimamente a planta tem soflrido mo-

léstias, provavelmente devidas á cultura defeituosa e velhice dos productos

agrícolas.

O systema seguido, tanto na cultura da planta como na extracção do

assucar, é extremameute primitivo e a região está actualmente ficando atraz

das de Pernambuco e Jlio de Janeiro, onde a introducção de methodos aper-

feiçoados e especialmente o systema cooperativo de engenhos centraes tem

dado grande impulso á industria. Os fazendeiros da Bahia começam agora

a comprehender a necessidade de melhorar os seus methodos antiquados e

cremos por isso que a região será logo restituída á sua gloria primitiva. O
instituto Agrícola tem um campo largo para (rabalho útil, e sendo bem dirigido

pôde contribuir muito para este resultado

Na viagem por terra de Santo Amaro á Cachoeira, atravessa-se primeiro
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uma região de sub levação moderada e de topographia suavemente ondulada,

que torna-se mais elevada e accidentada .á medida que se vai para o oeste.

A rocha predominante é um schisto calcareo semelhante ao já doscripto em
redor" de Santo Amaro.

Esta região estende-se por cerca de duas léguas para o oeste e termina

abruptamente na base da chap.ida ou planura já mencionada a qual atravessa

a região, limitando no lado occidental o Recôncavo. A structura desta cha-

pada é bem visivel na encosta Íngreme onde vem-se expostas camadas espes-

sas de grés friável avermelhado, amarellado esbranquiçado com pequena

inclinação para o norte. Logo em frente da base da chapada ha algumas

massas destacadas de um grés especial que não vi in situ. São duras

e nas superfícies expostas ao tempo assemelham-se a bloques de gneiss,

sendo a isto devida á proeminência dos grãos grossos de quartzo que são

unidos por um cimento parecido com porcellana e que parece ser Kaolin

solidificado.

A chapada levanta-se á altura de cerca de 160 metros, sendo o cume

perfeitamente aplanado e coberto por densa floresta que estende por alguns

kilometros da margem. O solo é arenoso, porém com uma quantidade con-

siderável de húmus e com manchas bastante grandes de terra preta, que

fazem lembrar a chapada semelhante de Santarém, no rio Tapajós.

A julgar pelas poucas pequenas roças de fumo, milho e mandioca

que se vêm ao longo do caminho, a terra é boa e especialmente própria

para a cultura de fumo, pelo que a visinhança de Cachoeira é notável.

Alli como ao longo da estrada de ferro de Cachoeira á feira de Santa

Anua predomina sobre a pequena lavoura, sendo os habitantes pobres,

porém independentes, cultivando cada um a sua pequena roça com poucos

ou nenhuns escravos. Com a extincção da escravatura e com o augmento

no numero e na actividade desta classe de lavradores, não está muito

distante o dia em que esta região pôde rivalizar em riqueza e prosperidade

com o Recôncavo. Já ha nestes planaltos signaes de vigor e progresso,

que apresentam contraste notável com o ar de decadência nas grandes pro-

priedades da região baixa.

A' medida que se approxima da Cachoeira a superfície torna-se mais

irregular, sendo cortada por numerosos pequenos valles pouco fundos;

passa-se quasi insensivelmente da chapada de gròs á região de gneiss,

encontrando-se em seguida um declive Íngreme que conduz ao rio Paraguassú e

á cidade de Cachoeira.

O professor Hartt deu a seguinte descripção do rio Paraguassú abaixo

da Cachoeira:

O Paraguassú é o maior e mais importante rio da provincia da Bahia

V. 111—28
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nasce na serra da chapada, na região diamaiitifera, ao oeste da Bahia de

Todos os Santos e, obstruido por muitas cachoeiras, alcança afinal, al-

gumas milhas abaixo da cidade de Cachoeira, a cabeceira de um estuário

que desagua na extremidade septenlrional da bahia de Todos os Santos,

no lado occidental e ao nordeste da extremidade septentrional da ilha de

Itaparica.

« A entrada do Paraguassú é bastante estreita e é margeada por terras

altas, sendo funda a agua.

« Alguns dos morros na estrada podem ter a altura de cento e cincoenta

metros e, como mostram barrancos no lado meridional, são compostos

de camadas horisontaes de gròs niolle de cor parda amarellada. Acho que

esta é uma extensão da formação terciária da costa.

« Entrando na bocca estreita o rio alarga-se immediatamente em uma

expansão semelhante a um lago em que houvesse uma ilha comprida e estreita.

« Altos paredões nas margens da ilha e no lado esquerdo do rio opposto

á ilha mostram grés vermelho com listras brancas e com bella laminação

obliqua. Cerca de uma légua da foz, logo acima da barra do rio Camu-

rugipe, o rio estreita-se abruptamente e tem ahi a profuiididade de mais

de trinta metros. A terra de cada lado mede cem a cento e vinte metros

de altura, nivelada em cima com encostas Íngremes para o rio e occasio-

nalmente com barrancos que mostram gròs vermelho em camadas horison-

taes como os de baixo. O solo é vermelho, porém cm pequena proporção e

a vegetação escassa, consiste em Piassabas e pequenos arbustos com alguns

Coqueiros [Cocus nucifera) e Dendezeiros [Eláeis ijuinensis L.)

« Em um logar perto da fortificação chamada Fortinho, as camadas de

grés parecem ter uma pequena inclinação para o norte, porém esta é evi-

dentemente local, porque a formação considerada em sua totalidade é

horisontal e não foi perturbada.

« Acima da [xjute, o rio alarga-se em uma outra expansão larga, e uma
bella paisagem se apresenta. A região inteira é uma planície elevada com

encostas Íngremes para o estuário e suas ramificações. Estas encostas tem

o mesmo caracter ({ue as de baixo e são pela maior parte cobertas pela

palmeira Piassidja. D'esta expansão do rio assemelhando-se a um lago, esten-

de-se um kirg(j braço na direcção sudoeste por uma distancia de cerca de

seis milhas em um vulie largo, na extremidade du qual desagua o rio Ca-

panema em cuja margem está coUocada a villa do mesmo nome. Da parte

septentrional da dilatação do Paraguassú estende-se para o norte um outro

braço chamado o Iguape em que desagua um pequeno rio. O valle do Igua-

peé largo e extremamente fértil, contendo muitos e grandes engenhos deassucar.

« A chapada terciária lorna-se mais alta á medida ([uo se sobe o rio e
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no Iguape parecem ter a elevação dti duzentos e tantos metros. Tassandu

Iguape o rio estreita-so rep^ntinamante e d'alii até a cidade de Cachoeira

tem a largura de uns cento e tantos metros apenas. Strictamente fatiando é

essa a foz do Paragnassú sendo, a expansão de agua em baixo, na direcção

da bailia, um estuário sujeito á influencias da maré.

« No ponto onde o rio desagua no estuário, a rocha se apresenta nas ri-

banceiras, que o Sr. Przewodowski meu compajiheiro nessa viagem, lí a

rocha coração de nerjw, como a da Bahia. A orientação é N. 40" E, sendo

vertical a inclinação. O paiz que margea o rio consiste em morros arredon-

dados, atraz dos quaes estão as chapadas elevadas. »

A cidade de Cachoeira está situada no ponto onde acaba a navegação a

vapor no Paraguassú, tomando o seu nome das obstrucções do rio na-

quelle logar. Está edificada ao longo da base e sobre a encosta dos

morros de gneiss que são alli um pouco affastados da ribanceira , dando

logar a uma plataforma estreita sobre a qual está a parte coinmercial

da cidade, como Santo Amaro, ella tem grande commercio com a Bahia por

meio de vapores, de dons em dons dias e de numerosas barcas á vela,

d'onde lhe provém uma actividade raramente vista nas pequenas cida-

des do interior do Brazil.

Cachoeira e S. Félix, no lado opposto do rio, são os centros do ne-

gocio de fumo; primeira recebe importância addicional do facto de ser

o porto do districto diamantifero e da maior parte do interior ou

sertão da província. Uma estrada de ferro cuja extensão de Ai 1/2

kilometros une-a com a Feira de SanfAnna, notável por suas feiras de

gado; uma outra linha está em construcção no valle do Paraguassú para a

chapada diamantifera, tendo a cidade de Urubu no rio S. Francisco como

o seu ponto objectivo.

As rochas da visinhança são bem expostas nos cortes da estrada de

ferro. São mais micaceas e schistosas do que as da Bahia, notando-se leitos

delgados de gneiss feldspathico avermelhado que alternam com as camadas

espessas de gneiss preto micaceo ou de mica-schisto.

Perto da cidade, a inclinação é 40"—50" ; a leste, porém mais adiante na

mesma estrada chega a ser de 80", sendo a orientação quasi sempre de

N. 10" E.

A estrada de ferro sobe os morros por um ziguezague com declives

fortes, alcançando uma altura de 110 metros n'uina distancia de seis e

meio kilometros da cidade, sendo todos os cortes desta secção em gneiss.

Visto do alto, o paiz é comparativamente plano, elevando-se a linha no ponto

mais elevado a uma altura de cerca de 200 metros. Os cortes nesta parte

plana são principalmente em camadas horisontaes de areias vermelhas e
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amarellas, em que a linha de seixos, tão commiim na estrada da Baliia

ao S. Francisco só apparece, raras vezes e isto somente perto da juncção

com o gnriss. Considero estas areias como parte da formação terciária da

chapada que alli jaz cm lençol sobre o gneiss visto de uma ponta mais

alta da estrada, n'um corte baixo em Jacaré. A' esquerda da estrada uma
massa de gneiss, levanta-se de vez em quando, acima da planicie; a mais

notável desta saliência é um bdlo morro perto da Conceição, o qual

tem cerca de uma milha de comprimento e 70 metros mais ou menos

de elevação acima da planicie. A superfície do planalto é geralmente

forin.vln por um deposito de terra preta que produz bem o fumo e a

mandioca.

A' medida que se approxima da Feira de SanfAuna, a superfície

toraa-se m\is irregular, porém é ainda quasi plana e arenosa. A cidade

é mais ou menos do tamanho de Cachoeira e tem uma apparencia de

prosperidade e actividade que é raro encontrar no sertão. Exporta grande

quantidade de fumo e mandioca, porém é principalmente conhecida pela

sua feira de gaio, da qual originou o nome. Parece estranho que apezar

de luiver a estrada de ferro da Bahia ao S. Francisco, penetrado ha muito

tempo na região criadora ao norte e a leste da Feira de SanfAuna, com

facilidades esp3ciaes para o transporte de gado, Alagoinhas nunca podesse

disputar com a primeira a siui supremacia como o mercado de gado

para a Bahia. Em 1870, adiei os fazendeiros da Bahia oriental e de Ser-

gipe faUando da conducção de seu gado para a Feira de Santa Anna,

deixando Alagoinhas 18 léguas atraz ; ora naquelle tempo SanfAuna só

tinha ligação férrea temporária com a costa, por não se achar terminado o

ziguezague da serra

Ao norte da cidade , a distancia de cerca de duas léguas, a

planicie termina contra uma cordilheira de gneiss que alli toma o nome

de serra de S. .Tose, est(?ndendo-se de N. E. para S. O., sendo eviden-

temente a mesma que atravessa o prolongamento da estrada de ferro da

Bahia ao S. Francisco, na Serrinha.

O Sr. Mawson informou-me que indo da Feira de SanfAuna a Ala-

goinhas, encontrou gneiss logo depois de deixar a primeira, e seguio-o

na distancia de duas léguas até o rio Pojuca, mas por causa da escuri-

dão não pôde determinar até onde estende-se na direcção da Purificação.

Disse lambem qne foi informado pelos engenheiros inglezes de que na

construccão da estrada entre Cachoeira e Feira de SanfAuna encontraram

dentes que elle infere ser da edade cretácea. Se esta inferência for

exacta, é extremamente interessante achar as camadas cretáceas em uma

posição tanto para oeste e em uma elevação tão grande, porque em



ARCIIIVOS DO MUSEU NACIONAL 155

redor da Bahia e ao longo da estrada de ferro, nunca as achei em
uma altura maior de 70 metros. O tunnel de Pojuca onde ellas se

apresentam tem quasi esta mesma altura desapparecendo de todo, antes

de chegar em Alagoinhas, cuja elevação é de 186 metros.

Indo de Cachoeira á Feira de SanfAnna 'pelo trem, não vi cousa

alguma que me levasse a suspeitar a existência da camada cretácea na-

quella região.

A cidade de Nazareth, no rio Jagnaripe, foi visitada pelo Sr. Uathbun

que achou a geologia muito semelhante á do Paraguassú já descripta,

isto é, camadas horisontaes de grés terciário molle na parte inferior do

rio, dando logar a gneiss perto da cidade de Nazareth, onde termina a

navegação a vapor.

À descripção da geologia da ilha de Itaparica pelo Sr. Rathbun, meu
distincto coUega na commissão geológica, pôde ser tomada como typica

da das outras ilhas da bahia, as quaes apresentam os mesmos carac-

teres geológicos.

Os fosseis tantas vezes mencionados nas paginas precedentes não

têm sido examinados detidamente com excepção das pequenas coUec-

ções feitas, ha muitos annos, pelo Sr. Allport e pelo professor Hartt

em 1867. Ultimamente collecções enormes do mais alto valor palaeonto-

logico têm sido feitas pelos membros da commissão geológica e pelo

Sr. Joseph Mawson, e hábil superintendente da estrada de ferro da Bahia

ao S. Francisco, e dedicado amador que se tem applicado com grande

enthusiasmo e successo ao estudo da geologia e palaeontologia local.

O estudo destas collecções dará muita kiz sobre a geologia do Brazil

e revelará sem duvida muitas formas novas á sciencia. Posso dar a

presente somente em esboço geral dos diversos grupos de fosseis com
algumas notas sobre as localidades e o modo em que elles se apre-

sentam.

Os fosseis mais importantes, geologicamente faltando, são os Cyprides

e molluscos, porque provam a origem em agua doce dos depósitos. Os

Cyprides coUeccionados pelo Sr. Állport foram descriptos pelo professor

Jonnes (1) que os refere a sete espécies das quaes identificou a Cypris (?)

conmltata, a Candona cândida Muller, a. Cypris (?) monserratensiSySi Cypris (?) allpor-

tiana e a Cypris (?) sp. não descripta. Estas espécies são do schisto do

Monserrate, onde se acham em abundância, como também são na mesma
rocha ao longo da estrada de ferro perto da ponte de Plataforma e da

ilha de Itaparica. Estes fosseis se apresentam no schisto molle escuro

(1) Quarterly journal of the Geological Society, London. Vol XVÍ, part. 3, p. 263.
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em toda a região cretácea. O professor Ilartt menciona-os em diversos

logares ao luiigo da estrada de ferro e no tuunel de Pojuca. Os coUec-

cionados pela commissão geológica parecem pertencer ás espécies acima

mencionadas e talvez não contem espécies novas. N'uma coUecção que ulti-

mamente me foi mandada pelo Sr. Mawson, de S. Tliiago, entre as esta-

ções de Pojuca e Catú, ha uma espécie caracterisada por estrias radiadas

cruzadas por outras concêntricas, menos distinctas, dando uma bella reti-

culação a superlicie. Esta forma parece pertencer a uma espécie diíTe-

rente genericamente das já mencionadas e até hoje é só conhecida desta

localidade.

Cinco espécies de gasteropodes tem sido descriptas do 3Ionserrate,

todas pertencentes a géneros íluviaes. Uma destas, a Mclania terebriformis

foi descripta por Morris da collecçào do Allport, sendo as outras des-

criptas pelo professor Harlt da sua coUecção feita em 1877. Estas são

a Melkinia NicoJayana,(i. Vivipara (Paludinaj Laccrdae, Vivipara (Paladina) WiJ~

liamsii e a Plnnorhis niomerratemis. Estas espécies acham-se' em grande

abundância nos leitos calcareos descriptos pelo professor Hartt e n'uma

grande concreção calcarea enterrada no schisto perto do Bom Fim. Pela

desintegração da superfície desta massa, os fosseis apresentam-se soltos

em estado perfeito de conservação e grandes números foram coUeccio-

nados pela commissão geológica, porém o ligeiro exame que tenho os

dados não revelam a presença de espécies novas.

Estes fosseis não tem sido encontrados em abundância, salvo em Mon-

serrate, onde mesmo não são distribuídos regularmente na massa da

rocha, porém se apresentam em leitos e manchas limitadas. No conglo-

merado da Plataforma, o professor Ilartt menciona uma concha seme-

lhante ao Planorhis que é talvez uma Vcdvata e no schisto da Agua Com-

prida foram achados dous fosseis quebrados que parecem pertencer ao

Planorhis e PahuUna.

Um só Lamellibranchio de Monserrate foi descrípto pelo professor

Hartt com o nome de U?iio (Anodon) totium-sandorum. Ultimamente o

Sr. Mawson descobrio em S. Thiago algumas conchas sem charneira que

parecem representar duas espécies de Anodon, differentes da do Monser-

rate. Uma é estreita e alongada como algumas das espécies modernas

do Amazonas, sendo a outra mais arredondada.

Restos de peixe apresentam-se muito communs em toda a região.

Os mais abundantes são escamas de Lcpidolas de varias formas e tama-

nhos, representando provavelmente mais ({ue uma espécie.

Estas têm sido encontradas no conglomerado de Monserrate e Plata-

forma e são especialmente abundantes no Mapelle. Apparecem também no
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leito calcareo da Plataforma e mais raramente no scliisto daquelle logar,

de Monserrate, Itaparica, Santo Amaro, Agua Comprida e S. Tliiago.

Nunca tinha visto estes fosseis no gròs. Um exame cuidadoso demons-

trará, sem duvida, a existência de outros géneros de peixes ganoides.

De Santo Amaro, lia na coUecção uma pequena escama ganoide de

forma pentagonal muito diílerente das escamas de Lepidotus. Restos de

peixes ósseos são os fosseis mais abundantes ' em todas as localidades

examinadas, com excepção do Mapelle, onde são extremamente raros. As

localidades principaes são Itaparica, Plataforma e Agua Comprida, e têm

fornecido além de muitas escamas e esqueletos perfeitos, diversas ma-

xillas bem conservadas com os dentes. Um numero considerável de espécies

é representado nestes restos. As escamas representam os dous typos de

Ctenoides e Cycloides. As espécies são pela maior parte pequenas, porém

algumas têm o comprimento de dous palmos ou mais. Os peixes carti-

laginosos parecem ser representados por espécies da ordem das arraias.

Restos de repteis são também muito abundantes e amplamente dis-

^ribuidos em toda a região. A pedreira do Mapelle é um verdadeiro

cemitério destes animaes; cujos ossos apresentam-se desunidos e um pouco

gastos, mostrando que, semelhante aos seixos com elles associados, foram

transportados por alguma distancia pela agua. Como já disse o deposito

em Mapelle parece ser o leito ou talvez a embocadura de algum rio

da edade cretácea e os fosseis e seixos nelle enterrados têm sido talvez

trazidos de togares mais centraes. As amostras desta localidade nunca

foram examinadas por um palaeontologo competente. As colleccionadas

no Monserrate e Plataforma pelos Srs. AU e Hart foram examinadas pelos

professores Awen e Marsh, e referidas aos grupos dos Crocodilos e Dino-

saurios. Os dentes de Crocodilos são muito abundantes e o professor

Marsh já descreveu duas espécies, Crocodilus Harttíi e Homtosaarus hahiensís.

Entre os fosseis de Mapelle parece haver mais duas espécies. Entre os Di-

nosaurios é provável que se acham representados diversos géneros e

espécies, quando as collecçòes do Mapelle vieram a ser examinadas.

Tenho esperanças de realisar este exame por uma pessoa competente

n'um futuro próximo.

A madeira carbonisada que se apresenta em toda a região está bem
descripta na memoria junta pelo Sr. Rathbun. Apparece tanto no grés

como no schisto, sendo geralmente mal conservada e pulverurenta no

primeiro e muito solida e perfeita no segundo. Esta diíTerença é prova-

velmente devida á retenção mais perfeita dos hydrocarbonos na matéria

impermeável do schisto.
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Os fragmentos do schisto tem muitas vezes a apparencia de azeviche,

com a textura lenhosa perfeitamente conservada e com uma tendência

notável a quebrar-se em fragmentos cúbicos. Algumas das amostras têm

perdido a textura lenhosa e parecem ter estado em uma condição semi-

fluida como biturae. Fragmentos de troncos e ramos são bastante com-

muns, porém nunca tenho visto folhas ou fructas por meio das quaes

as espécies ou mesmo as familias possam ser determinadas. Uma analvse

desta substancia feita pelo Sr. Luiz \dolpho Corrêa da Costa, e publicado

no Auxiliador da Industria Nacional, de Junho de 1879, dá:

Matérias voláteis 46,25

Carbono fixo 57, 15

Cinzas 2,00

106,00

As observações do Sr. Rathbun, a respeito de seu modo de occur-

rencia e o seu supposto valor como combustivel, na ilha de Itaparica

são applicaveis ás outras localidades. Não lia em parte alguma evidencia

de uma camada distincta deste material, e a quantidade total espalhada

nas rochas é muito diminuta, representando provavelmente menos de uma
millesima parte das camadas em que é mais abundante.

A carta da região em redor da bahia de todos os Santos, que

acompanha esta memoria 6 apenas um esboço introduzido para mostrar

as posições relativas dos logares mencionados, sem pretenção alguma de

ser exacta. E' realmente lamentável que uma provincia como a Bahia,

que é das maiores, mais antiga e mais rica do Império não tenha carta

alguma que represente suíTicientemente a região mais próxima á capital,

as poucas cartas que existem variando muito entre si, e nenhuma delias

sendo exacta. A ilha de Itaparica 6 baseada na carta de Mouchez, com

algumas correcções pelo Sr. Rathbun, e ó muito mais exacta do que a

outra.

Em memorias subsequentes espero dar uma descripção das outras

bacias cretáceas da costa, todas das (juaes diílerem da da Bahia em ser

de origem maritima em logar de fluvial ou lacustre.
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Ajudante da Commissão Iclilyologiea dos Eslados-rnidos

Antes do anuo de 1876, nenhuma informaçcão exacta existia á respeito

da estructura geológica da Ilha de Itaparica, si bem que por muito tempo

tivesse attrahido a maior attenção, por causa dos seus suppostos depósitos

de carvão. Nesse anno, como ajudante da commissão Geológica do Brasil,

visitei esta ilha, e gastei cerca de dois mezes no estudo de suas feições na-

turaes e do recife de coral que lhe fica fronteiro. Achei que a sua composição

é egual á das costas orieotaes da Bahia, ao norte da cidade e da região ao

longo da Estrada de Ferro da Bahia á S. Francisco.

Istoé, a base é composta de rochas cretáceas de agua doce, sobre as quaes

existe uma extensa serie de camadas de grés moUe, idênticas ás que tão

largamente se desenvolvem na visinhança de Camassari e Pojuca, na Es-

trada de Ferro.

Não descobri, porém, traço algum de carvão, nem signaes de sua exis-

tência, em parte alguma da ilha, e julgo mesmo impossível que ahi exista,

em virtude da natureza da formação dos depósitos.

Isto nos offerece um outro exemplo e mui notável da maneira porque

sem exame competente, alguns indivíduos aventuram dinheiros públicos ou
Y. 111—30
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particulares constantemente em emprezas, cujo único mérito é a riqueza, que

poderia ser realizada se fossem taes empresas baseadas em recursos reaes, e

não nos que são apenas pintados pelo espirito imaginativo, si bem
que sincero, dos que as concebem. Si, quando appareceu a primeira

noticia de carvão em Itaparica, um geólogo competente tivesse estudado

a questão e examinado a relação das suppostas camadas carboniferas com

as series carboniferas de outras regiões, ter-se-hia immediatamente resolvido,

si era dado ou não resarcir o tempo e dinheiro, que tem sido gastos em

procura do combustivel mineral.

Á única prova, até hoje apresentada a favor da existência do car-

vão, nessa ilha, é a fornecida pelo grande numero de pequenos fragmentos

de madeira carbonizada, que se acham espalhados irregularmente nos schis-

tos e grés cretáceos, e que podem existir em qualquer deposito de agua

doce, si ao redor delles houver vegetação terrestre do tempo de sua for-

mação,sem que, entretanto sejam acompanhados decamadas do mesmo material.

Ainda mais, os numerosos depósitos de rocha, nas margens da bahia, dão pro-

vavelmente uma secção completa ou quasi completa de toda a serie cretácea

ahi existente, e si esta serie incluísse algumas camadas de carvão, estas

deveriam apresenlar-se em alguns dos muitos cortes naturaes ou artiíiciaes.

Pelo contrario, não apparecem em parte alguma. O verdadeiro carvão mi-

neral é, raras vezes, encontrado em quantidade aproveitável nos depósitos

de edade cretácea, e as formações de edade carbonífera faltam completamen-

te na região que cerca a bahia de Todos os Santos.

Tem-se dito que os mais altos montes de Itaparica são compostos de

gneiss, mas, o espinhaço ou serie de coUinas de gneiss, que limita a oeste

a bacia cretácea da Bahia, e corresponde ao espinhaço á leste, occupado pela

cidade de S. Salvador, fica bastante distante na cidade de iVazarotli, na terra

íirme, e estende-se para norte e sul desta cidade.

Tem-se também faltado em camadas marítimas, fossiliferas subjacentes

aos depósitos de agua doce da ilha ; semelhantes camadas, porém, não existem.

A serie cretácea de Itaparica, mais simples que a du lado oriental

da bahia, é constituída exclusivamente por schistos e grés, faltando nella

conglomerados e calcareos.

A ilha de Itaparica fica na parte sudoeste da bahia de Todos os

Santos e occupa quasi uma quarta parte de sua extensa área. E' de forma

alongada e representa uma figura sigmoide. O comprimento em linha recta

é de cerca de 10 1/2 milhas geographicas, sendo a largura uniforme e de

pouco mais de 4 milhas, excepto nos extremos norte e sul, onde a ilha

estreita se, terminando em pontas agudas. E' limitada a oeste por um canal

bastante largo, porém, raso e coberto de ilhas. A' leste, na sua maior
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parto, faz face ao oceano e apresenta uma serie de pequenas, porém abruptas,

pontas, de rochas unidas por praias concavas.

A costa externa, na metade septcntrional da ilha, é composta de

rochas cretáceas, que formam geralmente as praias inclinadas e que,

nos seus extremos, levantam se muitas vezes em forma de barrancos,

de um ató dez metros ou mais de altura. Existe de ordinário uma praia

arenosa, que se estende de um ponto pouco acima do nivel do prea-

mar até uma distancia variável, porém cm geral pequena, e que é com-

posta de areia fina silicosa, de mistura, ás vezes, com seixos grandes e

pequenos, conchas e coraes triturados. Na parte inferior da praia, a rocha

acha-se geralmente descoberta. Caminhando para o sul esta rocha torna-se

menos frequente e é substituída pela areia de que se compõe a costa da

extremidade meridional da ilha.

A costa interna, a chamada contra-costa, é d'uma estructura mui dif-

ferente, por causa da tranquillidade comparativa da agua do canal que

banha aquelle lado, protegido dos ventos e correntes marítimas.

As margens quasi que não sofírem desnudação e estão cobertas de um de-

posito de lama, trazida pelos rios, que desembocam no canal. Por esta

razão as rochas pouco ficam a descoberto.

Os terrenos mais altos de Itaparica, cujo ponto culminante é o pico

de Nossa Senhora da Penha, que attinge a altura de cerca de 80 metros,

occupam pela maior parte o centro e norte da ilha, ficando uma planície

muito baixa na parte meridional. O solo é por toda parte muito arenoso;

os terrenos baixos do norte possuem geralmente uma rica vegetação, sendo

porém, estéreis muitos dos terrenos altos e alguns dos baixos.

Geologia de Itaparica

Começaremos as nossas observações pela extremidade do norte, na visi-

nhança da villa de Itaparica. Ahi, no lado occidental da ilha, perto da extre-

midade sul da villa, achamos rochas a descoberto. A praia, entre os uiveis de

préa e baixa-mar, é composta de camadas de schisto, que tem uma inclinação

quasi idêntica á da praia, na direcção norte e nordoeste, em ângulos que va-

riam de 5" a 16°. Os únicos fosseis encontrados neste schisto foram fragmentos

de madeira carbonisada.

Sobre o schisto nota-se uma camada de rocha dura, variando de grés im-

puro a conglomerado, e contendo, espalhados na massa, fragmentos de schisto

subjacente.
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Esta camada é, provavelmente, de origem muito mais recente que o

schisto.

Em uma pequena elevação, por detraz da costa, enconlra-se uma camada

de grés amarellado, variando a sua espessura de alguns centímetros a um metro

ou metro e meio. Esta camada acha-se sobre o schisto da praia e é por sua vez

coberta i)or camadas de schisto, cuja espessura não pôde ser determinada. Este

grés contém^, ás vezes, muitos seixos, geralmente de quartzo, e fragmentos de

madeira carbonisada idênticos aos encontrados no schisto. Assemelha-se muito

ás espessas camadas de grés da Pedra Eurada, em Montserrate, no outro lado

da bahia, e parece laminado nas partes expostas ao tempo.

A marejem de toda a extremidade septentrional da ilha é provavelmente

formada por estas rochas, que, em geral, acham-se encobertas sob as areias

e cascalho da praia, ou sob os numerosos depósitos de conchas trituradas,

que são aproveitadas para o fabrico da cal.

A parte sul da villa de Itaparica é edificada em um terreno de 10 a 15 me-

lros acima do uivei do mar. Em diversas grutas deste logar encontrei schisto

e grés muito descompostos, que, com toda certeza, pertencem á mesma

série exposta nas praias. Uma gruta me forneceu a seguinte secção: emcima,

três metros de grés apresentando manchas irregulares, coloridas de oxido de

ferro, variando em cor de vermelho claro a vermelho escuro, depois em baixo,

ha quasi um melro de schisto azulado, contendo muitos fragmentos pequenos

de madeira carbonisada ; finalmente apparece uma camada de grés de grão

mais grossa do que a da camada superior.

>\'is secções feitas em pedreiras, em um nivel mais baixo, encontrou-se grés

moUe de grão fino, não decomposto, assemelliando-se ao de Boiu Fiui e Mont-

serrate. Estas exposições mais altas da rocha são interessantes, porque mostram

que o schisto e o grés cretáceos não se limitam ao nivel das praias, porém ele-

vam-so mnis alto pnra formar a maior parte, sinão todo o terreno alto da extre-

midade septentrional da illia.

Camiuhando para o sul e seguindo a margem exterior da ilha, encontramos

somente a contiiniaeão desta mesma série, successão constante de schisto

e grés, que assumem, porém, maior importância em certos togares, fornecendo

grande quantidade de fosseis determinados.

E' impossível dizer si os schistos e grés das margens augmentam em espes-

sura para o centro (\i\ ilha, por causa da decomposição excessiva e mudança

consequente do caracter das rochas cm lodo e qualquer lugar,onde não são sujeitas

á acção corrosiva do mar. Sou, porém, levado a crer que a formação cretácea,

tão bem exposta nas margens, forma realmoule uma considerável parte dos ter-

renos mais altos do centro da ilha, sendo, porém, cobertos pela série mais

espessa do grés terciário, que é mais desenvolvido na parte Occidental.
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Antes de discutir a estructura geral da ilha, examinarei com algum cui-

dado a estructura geológica da sua longa costa, começando pela externa.

Pouco depois de deixar a villa encontrei na praia da costa oriental, cama-

das de schisto e leitos delgados de grés, com inclinação quasi egual á da praia.

Apenas uma única camada espessa de grés é encontrada. D'ahi até á Ponta da

Manguinha, nenhuma rocha está a descoberto, porém, em logar d'ella existe

uma longa praia de areia na margem de terreno, um pouco em baixo no prin-

cipio e que se levanta gradualmente para o interior.

Logo, ao sul da Ponta da Manguinha, ha três pequenos pontos formados

de paredões, não excedendo o mais alto de seis metros de altura. Estes paredões

são compostos pela maior parte de schistos bem laminados, de cor clara, asso-

ciadas aos quaes ha algumas camadas ou manchas intercalladas de grés,

muitas vezes reduzidas a fileiras de massas em forma de concreções.

O schistos são friáveis e muito irregulares em sua estractificação.

Apparecem também na praia fronteira aos paredões, onde, pela maneira

irregular porque estão gastos pela agua, é impossivel determinar com cer-

teza a direcção e angulo de sua inclinação. Parece-me, comtudo, que se

inclinam em um angulo pequeno para leste ou noroeste.

Pequenos esqueletos de peixes e conchas de Cyprides, são muito abun-

dantes no schisto.

Nas secções formadas pelas faces dos paredões, vê-se que as diversas

camadas não seguem uma linha recta horisontal, porém curvam-se mais

ou menos, produzindo assim uma serie de linhas, onduladas, as quaes são

devidas em parte ás ondulações dos paredões e da costa. As curvas são

algumas vezes muito longas e tão pronunciadas, que uma serie de camadas

formando um paredão pôde ser substituída em um outro por uma serie

inteiramente diíFerente, reapparecendo a primeira em diíTerente ponto mais

distante. Por esta razão encontra-se grande diíTiculdade em demarcar as

camadas sobre uma extensa área e em determinar a sua espessura. Além

de que, sendo todas as secções em direcções quasi perpendiculares á inclina-

ção das camadas, ellas fornecem dados muito insufiicientes para a deter-

minação da espessura da formação cretácea nesta parte da bacia.

A Ponta da Manguinha é formada de um terreno baixo, que se levanta

gradualmente para os terrenos altos do interior. Foi antigamente occupada

por armações de pesca de baleia. Entre Manguinha e Porto Santo ha mais

três pequenos paredões semelhantes em structura aos já descriptos, tendo o

mais alto de 6 a 8 metros de altura.

Estes terrenos são compostos pela maior parte de schisto muito friável,

finamente laminado, de cor muito escura e geralmente um pouco esverdeado

ou azulado. No primeiro e no segundo ha somente poucas camadas de grés

V. III—31
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muito decomposto, que só apparece na parte inferior dos paredões. As camadas

são muito pouco curvadas e inclinam-se um pouco para leste e nordeste.

Approximando-se do terceiro paredão, perto da casa Dr. Costa, as ca-

madas curvam-se um pouco para baixo, de modo que as que estavam na

parte superior do primeiro e do segundo paredões formam a parte inferior

do terceiro. A parte superior e media deste consistem em diversas grossas

camadas de grés, alternando com schistos e sendo todos quasi horisontaes.

Algumas das camadas de grés tém um metro de espessura em certos logares,

mas são muito irregulares, terminando abruptamente, tornando-se mais del-

gadas ou dividindo-se em duas camadas finas separadas por schisto. Algumas

manchas de schisto apparecem muitas vezes completamente embutidas no

grés.

O schisto e o grés são quasi eguaes em quantidade na parte superior

do paredão e as camadas do ultimo são ás vezes abruptamente torcidas

como pela acção de alguma força poderosa, Na extremidade do sul do pa-

redão o grés é outra vez limitado á parte superior. A verdadeira inclinação

das camadas é ainda a mesma já determinada para as outras localidades.

Onde acaba este paredão começa um outro de caracter inteiramente

diverso, sendo composto dos materiaes de uma praia consolidada, e esten-

dendo-se em frente da povoação de Porto Santo, na distancia de cerca de

300 metros. A descripção desta structura interessante será reservada para

uma outra parte desta memoria.

O terreno, em que está situada a povoação de Porto Santo é um
pouco baixo, e forma um valle curto e largo em que corre pequeno re-

gato, em cujas margens achei camadas volumosas de grés sem schisto. Logo

depois do paredão do Porto Santo, ha um outro composto de grés e schisto

que se estende quasi até a igreja do Bom Despacho, que em nenhuma parte

tem mais de seis metros de altura. Quasi no meio ha uma falha que se estende

N 33° E, tendo sido as camadas ao sul abaixadas em distancia egual á

altura do paredão.

Ao norte da falha, os schistos são muito escuros, quasi pretos em cor

e apparentementc um tanto betuminosos; são ondulados. Ha também varias

camadas de grés cinzento, tendo a maior apenas 40 centímetros de es-

pessura. Estes estão sujeitos também ás mesmas irregularidades acima

descriptas.

No meio do schisto observei uma única massa arredondada de grés,

e em outro logar, uma fileira de grés composta de leitos curtos e

embricados, tendo por cima e por baixo camadas horisontaes de schisto.

Ao sul da falha, os schistos são cinzentos ou azulados e do mesmo ca-

racter que os do norte da Ponta da Manguinha.
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Ha algumas camadas iiitercalladas de grés que são quasi sempre

muito irregulares ; em certos logares são abruptamente torcidas, tendo os

schistos ahi a mesma conformação. A's vezes uma lage dobrando-se para

baixo na testada do paredão toma a falsa apparencia de uma grossa camada

de grés ; apparecem também frequentemente algumas massas que asseme-

Iham-se a concreções. Determinando na praia a inclinação, notei ser ainda

para leste ou nordeste, variando o angulo de 10" a 20".

A mais notável emersão da rocha na ilha é apresentada pela longa

e abrupta testada da Ponta do Bom Despacho; o paredão ahi existente

levanta-se perpendicularmente á altura de cerca de 8 metros, terminando o

forte declive de um morro. Às rochas são schistos arenosos e grés, tão altera-

dos e decompostos pelo tempo que diíTicilmente distingue-se seu verda-

deiro caracter na superfície. Na secção vertical apresentada pelo paredão, as

camadas formam uma curva suave inclinando-se para o sul na extremi-

dade do norte, e elevando-se outra vez na do sul. Na praia, e na occa-

sião da baixa-mar, as mesmas camadas são amplamente expostas, inclinando-se

tão irregularmente que diíTicil é determinar-lhes a inclinação geral ; todavia,

parece estar entre as direcções lé^te e nordeste, variando o angulo de 8° á

15°. Os schistos são de cor clara, e o grés varia de pardo cinzento a

pardo vermelho escuro.

No lado norte do paredão ha 6 ou 7 camadas consideráveis de grés

com inclinação de 5° a 10° para o S. E., que parece ser inferior

ao schisto; ofFerecendo ellas pouca extensão. Os schistos continuam por

uma pequena distancia ao sul da Ponta onde são bem expostos entre

os niveis da préa e baixa mar, mas cobertos por camadas espessas de

grés que formam um paredão baixo margeando a praia. O angulo de

inclinação ahi é de 10° a 15° na direcção de -40° ao norte de leste.

No grés da ponta não achei fosseis, mas encontrei no schisto nume-

rosos fragmentos de madeira carbonizada e esqueletos de peixe.

Acima de quasi todos os paredões que tenho descripto e especialmen-

te do Bom Despacho, existem camadas espessas de grés molle que parecem

estender-se até a um nivel elevado.

Do Bom Despacho para o sul desapparecem os paredões altos, porém

outros menores os substituem até Santo António, e além deste logar, elles

desapparecem totalmente sendo as únicas rochas expostas as das praias.

De Bom Despacho até a Ponta da Penha, os schistos estendem-se quasi con-

tinuamente ; em certos lugares, porém, occultam-se, cobrindo-se de camadas

de areia que ahi se depositam. Estes schistos variam bastante em caracter:

ás vezes são duros, assemelhando-se a ardósia, outras vezes são muito

friáveis, ou, impregnados de areia transformam-se, em grés argiloso, e
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sua cor nunca é muito escura. Associadas aos schistos em quasi toda a

parte, ha duas ou três camadas um tanto espessas de grés mais puro.

Um estudo da costa desde o Bom Despacho até perto da extremidade

meridional da ilha, provou que em toda esta região só existe exposta uma
serie limitada de camadas ou stractos que apparecem repetidamente em
toda a parte em que as coudicções da costa permittem o seu exame. As incli-

nações locaes são muito variáveis; em geral, porém, as camadas inclinam-se

quasi perpendicularmente á orientação geral da costa, isto é, para E, ou

S. E., sendo o angulo raras vezes maior de 15°. Os stractos são ordina-

riamente muito dobrados ou torcidos.

A' meia distancia, mais ou menos, de Bom Despacho a Santo António,

n'uma zona de dois a três metros de largura, e estendendo-se quasi de Norte

a Sul, os schistos inclinam-se abruptamente tanto para E. como para O.,

ficando quasi verticaes nos bordos da zona. Nesse mesmo logar os schistos

que beiram as praias inclinam-se, n'uma secção, para o sul, variando o

angulo de 1.5* a 50".

Outras torsões semelhantes occasionalmemte se apresentam.

Na secção apresentada por esta costa, os traços geológicos que deter-

minam a margem da ilha, e o seu aspecto extremamente sinuoso são bem
patentes. Aqui, como na extremidade septentrional, as camadas expostas

são onduladas, apresentando uma successão de curvas para cima e para

baixo ; as primeiras formando as pontas salientes da costa, e as ultimas

as praias concavas entre estas pontas.

Como já disse, duas ou três grossas camadas de grés acompanham os

schistos de perto da ponta de Santo António para o sul; formando ellas

a parte superior da serie, e ora são junctas, ora separadas por schistos, ou

até subdivididas em mais de três leitos. As pontas principaes da terra são

por ellas formadas ; as de Santo António são muito gastas pelas ondas e

espalhadas em grandes blocos. Em Jaburu ellas destacam-se da praia para

formarem um recife submergido que, fronteiro e distante delia de cerca

de meio kilometro, estende-se quasi parallelamente até a Ponta da Penha,

tocando antes na ponta intermediaria da Cruz da Penha. Este recife submergido

tem formado a base de um outro de coral muito interessante que será

descripto mais adiante.

De Santo António até .Taburú, somente duas camadas de grés são ex-

postas; destas a inferior tem cerca de meio metro de espessura, e a superior

cerca de um metro, sendo esta de grés mais puro ; são geralmente de

cor cinzenta e raras vezes colorida de amarcllo pelo oxydo de ferro, e em
muitas partes são extremamente duras. A superfície superior que se acha

exposta apresenta-se ás vezes crivada de caldeirões. Em frente á eapella
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de Santo António foram descobertos neste grés muitos ossos, cientes de

repteis e escamas de peixe do género Lepidotus.

A ponta de Jaburu é formada principalmente por schistos arenosos

irregularmente dispostos, contendo massas irregulares de grés e alguns

veios delgados verticaes da mesma rocha, como os da Plataforma do lado

oriental da bahia. A direcção geral da inclinação é de E. á S. E. Nos

leitos superiores achei o esqueleto de um grande reptil, que não pôde

ser extraindo em perfeito estado, em consequência de não o permittir a

natureza da rocha ; os outros fosseis que encontrei nos schistos desta re-

gião foram os. numerosos fragmentos de madeira carbonizada, medindo o

maior 20 a 25 centimetros de comprimento e cerca de três de largura,

sendo muito achatado ; apparecem também ás vezes nestes schistos seixos

rolados.

Ao sul de Jaburu ha poucos afloramentos interessantes da rocha. Logo

ao norte da Penha vêm-se schistos expostos correspondendo em inclinação

á da praia; em muitos logares, porém, conservam-se cobertos por camadas

de areia. Schistos nas mesmas condições, foram notados em intervallos

€ntre a Penha e a Conceição, bem como ao norte da Ponta da Cruz. O grés,

pelo contrario, é muito commum e apresenta-se bem exposto, formando

as pontas da Penha, da Cruz e Aratuba, e algumas das praias intermediarias.

A Ponta da Penha é um prolongamento um tanto agudo da costa

dirigido para leste e composto inteiramente de grés em seis ou sete ca-

madas, sendo a superior a maior e a mais importante; tem ella alguns

palmos de espessura e pôde ser dividida em dois ou três leitos indis-

tinctos. Em baixo é dura e de cor cinzenta, superiormente mais moUe,

e de uma cor pardo-amarellada ; está crivalla de innumeros caldeirões de

vários tamanhos, que se apresentam, ás vezes, muito juntos uns dos outros

e dão uma apparencia especial á superfície. Sendo o grés coberto na prea-

mar, os grandes caldeirões e as maiores escavações produzidas pela união

de muitos delles, formam poços ricos em animaes e plantas marítimas. Na

extremidade da ponta, a superfície do grés é muito gasta pelas ondas e

em parte coberta de tubos de Serpula, NulUporas e Balanus{?); na parte

extrema ha um deposito consolidado de fragmentos de coral.

Abaixo da camada superior, ha 5 ou 6 outras de grés e schisto are-

noso variando de 1 a 2 palmos de espessura.

Estas camadas inferiores são mais schistosas e de cor azulada ou

cinzenta; contêm unicamente fragmentos de madeira fossilifera. Embaixo
do grés, tanto ao Norte como ao Sul da Penha, ha camadas de schisto

semelhantes em caracter ás de Jaburu e ás do norte daquella ponta. Pe-

quenos fragmentos de madeira carbonizada são abundantes em toda a parte

Y. lu—32
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nestes Jtípositos. A inclinaçãu geral dos slractus na Penha é quasi Sul com

pequenos ângulos.

Na Ponta da Cruz, ha um outro afloramento de grés, semelhante ao

da Penha; a sua disposição é tamhem em diversas camadas, das quaes

a maior e a superior é um tanto dura; a sua còr varia do esverdeado

ao amarellado. As camadas ou são horisontaes ou inclinam-se 3" ou 4°

para leste ; ahi, também apresentam-se os caldeirões, mas não são tão

grandes nem tão numerosos como os da Penha; não pude, porém, desco-

brir fosseis. Esta emersão fica inteiramente occulta na préa-mar, e é em

parte coberta por depósitos consolidados de fragmentos de coral.

A' meio caminho, entre as pontas da Cruz e de Aratuba, em frente

de Parapatinga, a praia é formada por três ou quatro camadas de grés

ordinário que cobrem uma área considerável e tem a mesma inclinação

que a praia; os únicos fosseis que contem são os fragmentos communs

de madeira carbonisada.

A Ponta de Aratuba, semelhante á da Cruz e á da Penha, é formada

por camadas de grés que são quasi continuas com as que acabo de des-

crever ; a superior é grossa e dura, e as inferiores são schistosas, incli-

nando-se com pequenos ângulos para o S. E. De Aratuba até a extre-

midade meridional da ilha, ha uma praia continua, larga e ligeiramente

inclinada, composta de areia fina e sem rocha, salvo algumas massas con-

solidadas de matérias da praia que apparecem em alguns pontos. Em Pa-

rapetiiiga, a cerca de uma milha da costa, sobre as margens de um riacho

acha-se exposta uma grossa camada de grés cretáceo.

Passemos agora a descrever a costa da illui, do lado occidental, chamada

geralmente a contra-costa. O caracter desta diííere inteiramente do da

costa du lado do mar, e é de muito menos interesse geológico. Como

já disse, as suas praias são, pela maior parte, formadas por depósitos de

lama ; em geral ao nivcl da préa-mar, ha uma zona de areia devida á

.

decomposição do grés moUe da ilha, em frente da qual vê-se uma zona

lamacenta coberta de mangue, de largura variável, sem, comtudo, esten-

der-se ate ao nivel da baixa-mar ; e finalmente vem os depósitos de

lama que, partindo do manguesal, estendem-se por baixo d'agua, surgindo

depois para Ibrmarem na superficie largos bancos. Este caracter das praias

não se limita exclusivamente ao canal (jue estamos descrevendo, é com-
muin a to las as enseadas e saccos da Bahia de Todos os Santos e outras

partes do Brasil.

A larga praia arenosa que margeia a extremidade meridional da ilha,

estende-se para o norte na contra-costa até a povoação de Caixa dos Pregos. Na

povoação de Catú lia um afloramento de cerca de 300 m(;tros de comprimento.
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composto de Ires ou quatro camadas de grés semelhantes ás de Ponta da

Penha e outras da costa externa; são muito decompostas na superfície, e

parecem não conter fosseis.

Deixando por ora de tratar de vários afloramentos de grés terciário na

visinhança, vamos traçar a continuação para o norte da serie a que perten-

cem as camadas do C.atú.

Logo ao sul do Sobrado o grés reapparecç em uma pequena secção,

tendo como d'antes a mesma inclinação da praia.

A povoação de Santo Amaro apresenta a secção mais interessante e de mais

diíTicil exame da contra-costa.

Na praia, em frente á povoação, ha um pequeno paredão de cerca de 8 me-

tros de altura e cento e tantos de comprimento, composto pela maior parte de

uma grossa camada de grés que na parte mais desenvolvida mede G metros

de espessura e torna-se mais fina para o norte, tomando a forma de uma
cunha.

A superfície superior é irregular, porém, indicações vagas de stractificação

mostram que a sua inclinação é pequena e na direcção do norte ; em baixo

desta camada de grés apparecem, na parte ao sul, vários leitos delgados de

schisto e grés, conformando-se em stractiíicação com a camada superior. Uma
serie de camadas de schisto e grés, inclinadas 10" para o norte, encontra em
parte a extremidade norte do paredão de grés e prolongando-se o resto por cima

delle.

Esta serie de camadas estende-se até certa distancia para o norte, tor-

nando-se quasi horizontal. De fosseis só encontrei nestes schistos fragmentos

de madeira carbonisada. A parte inferior do grés é quasi um conglomerado,

contendo muitos fragmentos mais ou menos angulares de schisto inferior a

elle; a parte superior é de granulação grosseira, porém os seus caracteres

são confusos em consequência da decomposição da superfície. Tanto os

schistos como o grés apparecem na praia, onde são também encontrados em
grandes massas destacadas muito duras e parecidas com as do grés cretáceo da

outra costa.

Pela sua posição especial podemos suppôr que a camada do grés fosse de

origem posterior á dos schistos, tanto de cima como de baixo, porquanto muito

se assemelha em estructura, nas partes não decompostas, com o grés cre-

táceo que temos estudado. Torna-se, porém, mais provável que pertença

á mesma serie e não á do terciário, que temos agora a considerar. Nola-se

ainda nesta camada de grés uma pequena falha que a tem quebrado na extre-

midade do sul.

O pequeno paredão acima descripto constitue a ultima emersão das rochas

cretáceas na contra-costa, e temos agora de voltar a uma pequena distancia ao
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sul para começar o estudo de uma outra formação qu(} constitue a maior

parte dos terreuos baivos e todo o terreno alto da coutra-costa e o do lado

opposto ao canal.

Em frente do Calú, na ilha da Carapeba, ha uma camada ou serie de

camadas de grés moUe e esbranquiçado, que tem mais ou menos a espessura

de O metros. Esta serie é quasi horisontal e.póde ser observada por uma
distancia considerável ao longo da costa.

Ao norte da bocca do rio Sobrado, na Itaparica, ha um outro afloramento

da mesma rocha; ahi ella forma uma só camada horizontal de cerca de três

metros de espessura, sendo a rocha um grés silicoso e moUe, de granulação

grosseira e de còr, na parte inferior, pardo-escuro-amarellada, sendo, na

parte superior, de cor mais clara. Esta rocha assemélha-se em apparencia e

estructura ao grés terciário de Cammassari e de sua circumvisinhança,na estra-

da de ferro; e apezarde se apresentar perto da emersão das camadas cretáceas

na contra-costa, não se conforma com ellas em stractificação, sendo sempre

quasi horizontal e, portanto, de origem mais moderna ; o seu caracter pôde

ser melhor apreciado mais ao norte.

O canal, entre a ilha de Santo Amaro e a de Itaparica, torna-se tão raso

na baixa mar que não é transitavel nem mesmo pelas canoas ; não pude, por-

tanto, examinal-o. Seguindo o mesmo canal, navegável ao oeste de Santo

Amaro, póde-se facilmente observar os caracteres geológicos geraes de cada

lado. O terreno é geralmente alto e forma collinas, cujas encostas são um tanto

Íngremes e geralmente cobertas de vegetação. Muitos paredões de diversas

elevações, nas ilhas de Santo Amaro e S. Gonçalo, e na terra firme, na visi-

nliança de Cações, nos fornecem a chave da estructura da região. Os aflora-

mentos são todos de grés moUe, semelhante em caracter ao do Sobrado. A

rocha apresenta-se em camadas muito espessas e horizontaes, salvo, ás

vezes, com ligeira inclinação ao norte; e os morros, desde a base até ao cume^

são compostos exclusivamente deste grés.

Desde a ilha de Santo Amaro, até a villa de Itaparica, as margens da

ilha não apresentam rocha alguma; são em geral baixas, lamacentas e

rodeiadas de mangue. Na Boa Vista, porém, vi o mesmo grés molle que acabo

de descrever, nas margens de um riacho. Em toda esta região o solo é

muito arenoso, ás vezes composto de areia pura, porém geralmente mistu-

rada com húmus.

Em diversas excursões pelo interior, na metade septentrional da ilha,

achei em toda a parte o mesmo caracter do solo, e n'uma alta elevação atraz

da Ponta de .laburii encontrei varias camadas de schisto e grés in situ, porém

muito decompostas. No mesmo logar e algures ha também grande abundan-



ARCIIIVOS DO MUSEU NACIOXAI, 17]

cia de grés ferriigiiiosi), formando leitos delgados, ou espalhado em fragmen-

tos sobre a superfície.

Como não pude descobrir fóssil algum em nenhuma das localidades inte-

riores que visitei, é impossível determinar, si as argillase grés que lá existem

pertencem á série terciária do lado occidental, ou á série cretácea da costa

oriental da ilha.

Assim como o demonstrou a descripção circumstanciada do lado ori(;ntal

de Itaparica, a inclinação das camadas, daquella parte, corresponde approxima-

damente á da praia, seguindo também a mesma direcção. Assim, a secção for-

mada pela linhada costa é quasi parallela á orientação das camadas, e, como
temos visto, apresenta uma espessura muito limitada de camadas, e fornece

dados muito incompletos para calcular a espessura total das series cretáceas.

Por meio de medidas imperfeitas tenho calculado a espessura das camadas

expostas na costa, desde a villa de Itaparica até a capella do Bom Despacho,

em 25 metros, pouco mais ou menos.

As camadas que formam o paredão do Bom Despacho são mais altas nas

series e têm, quando muito, 16 metros de espessura, os quaes sommados aos

primeiros dão uma espessura total de 41 metros para todas as camadas expostas

na costa oriental, porque os schistos e grés ao sul do Bom Despacho são pro-

vavelmente simples continuação das camadas expostas naquelle logar.

As camadas cretáceas, quando apparecem na contra-costa, têm geralmente

a mesma inclinação da praia, como acontece na costa oriental, e parece que a

ilha foi mais ou menos determinada na bacia primitiva, antes do deposito

das camadas cretáceas, por alguma porção elevada de formação metamorphica

subjacente, em redor da qual as rochas mais modernas foram depositadas.

As séries cretáceas, porém, apresentam, como temos visto, muitos signaes de

desarranjos posteriores nas dobras bruscas das camadas e nas falhas que ás

vezes apparecem.

Os fosseis encontrados nas rochas de Itaparica não foram ainda devida-

mente examinados.

São, porém, tanto quanto podem ser determinados, idênticos aos já

descriptos do lado oriental da bahia. As principaes localidades em que foram

encontradas, já têm sido mencionadas.

Os schistos, na parte septentrional da ilha, estão cheios de pequenos esque-

letos de peixes, mais ou menos perfeitos, escamas de Lepidotus, dentes de

Crocodilos, conchas de Cyprides e fragmentos de madeira carbonizada.

O grés, porém, é mais raramente fossilífero e contém, ás vezes, fragmen-

tos de ossos de repteis, escamas de Lepidotus e madeira carbonizada.

Os pequenos pedaços de madeira carbonizada, tão frequentemente men-

cionados, acham-se espalhados por toda a parte, tanto no grés como nos
V. 111— 33
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schislos, porém nunca S3 encontram em abundância n'uma só localidade. São

geralmente de uma textura muito firme e solida, com brilhante lustre na su-

perfície e conservam a estructura da madeira.

Não encontramos traços de folhas nem outros restos de vegetaes. Alguns

dos schistos escuros perto da Ponta da Manguinha e ao sul de Porto Santo, são

quasi pretos, assemelhando-se a schistos betuminosos. Dizem arder quando

collocados em pequenos fragmentos sobre uma chamma, e este facto tem sido

aceito como uma prova em favor da existência do carvão na illia.

A praia consolidada e sublevada e o Sambaquis
de Porto Santo

Na descripção da geologia da visinhança de Porto Santo, situado logo ao

sul da Ponta da Manguiniia, na costa oriental, referi-me a um barranco de

areia e cascalho endurecido, ([ue não pertence nem á edade cretácea nem á

terciária, mas que ó de origíiui comparativamente moderna. Com eífeito, é

apenas o resto de uma praia consolidada elevada acima do nivel em que foi

formada, e depois gasta na parte externa pelas ondas, de maneira que apre-

senta actualmente uma face perpendicular ao mar. Provavelmente pertence

á mesma série de formações, como o recife arenoso de Pernambuco, tão bem

descripto pelo fallecido professor Ilartt, e constilue o único exemplo conhecido

da el(3vacão de semelliante material.
o

Este barranco estende-se ao longo de toda a frente da povoação, tendo

um comprimento de cerca de 300 metros e uma altura muito constante de

4 metros acima da praia. Para o sul e norte, abaixa-se gradualmente até des-

apparecer, e para o interior o material que o constitue, não pôde estender-se

mais de 7.5 ou 100 metros, quando muito. Até a altura de 3 metros é composto

quasi exclusivamente de materiaes consolidados, acima dos quaes ha um
deposito de menos de um metro de espessura de terra preta e arenosa, cheia

de conchas de nKjlluscos comestiveis e contendo também restos humanos.

Este deposito superior cobre todo o barranco e tem por toda parte quasi a

mesma espessura.

Da praia consolidada distinguem-se duas divisões, tendu approximada-

mente a mesma espessura, pijrém um taut(j dillerentes no caracter dos mate-

riaes compijUL-ntes e no grande endurucimuiUo uu consolidação. A metade

inferior é muito dura e consiste em grande parte em coraes e conchas gastas

e arredondadas, perfeitas ou em fragmentos, misturadas com areia e cascalho

fino. Algumas partes são quasi exclusivamente compostas de fragmentos cal-

careos e podem ser aproveitadas para o fabrico de cal. Esta parte do bar-
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ranco assemêlha-se em cslruclura e dureza ás praias consolidadas da costa a

leste do pharol da Bahia. O endurecimento parece ter avançado mais rapi-

damente em certos uiveis do que em outros, e assim, a frente do barranco

exposta ao tempo mostra claramente uma espécie de estractificação falsa.

Na maré alta a agua chega acima da base do barranco e está constante-

mente a solapal-o, de maneira que massas enormes cahem sobre a praia.

Estas massas são planas nas superíicies superior c inferior e assemelham-

se aos fragmentos angulares que se acham destacados ao longo da margem

do recife de Pernambuco.

A metade superior é de consolidação muito imperfeita e facilmente se

desfaz em pó pela pressão dos dedos ; é mais consistente na superfície que

no centro e parece endurecer-se pela exposição ao ar. Consiste pela maior

parte em areia fina e raras vezes contem fragmentos de coraes ou conchas.

Ao longo da margem inferior desta divisão ha frequentemente, mas não sempre,

um deposito de grandes seixos redondos.

O barranco diminue em altura para ambas as extremidades, primeiro pela

diminuição gradual da divisão superior do material consolidado, depois do que

a divisão inferior também desapparece, deixando somente o Sambaqui. Este,

porém, estende-se somente a uma pequena distancia além das extremidades do

barranco.

Uma grande collecção dos objectos do Sambaqui foi organisada, mas, como

não tive occasião para fazer um estudo cuidadoso delles, não posso agora

descrêvel-os completamente.

Os molluscos são principalmente de diversas espécies, tanto bivalvos

como gasteropodes, que ainda existem na bahia de Todos os Santos. Elles

^e encontram espalhados em todo o deposito, formando muitas vezes camadas

distinctas.

Os ossos de peixes são mais raros, e não achei instrumento ou lança que

podessem ser identificados com esta formação. Os objectos mais interessantes

que encontrei, foram restos humanos. Dous craneos foram achados em posição

directa na terra arenosa com alguns ossos do corpo em baixo. Não estavam

protegidos por envolucro algum e achavam-se tão deteriorados que se desfize-

ram em pó no acto do extracção.

E' muito provável que fosse este deposito recente dos materiaes consoli.

dados da praia que originasse a idéa da existência de camadas marítimas da

edade cretácea na ilha de Itaparica. O primeiro auctor que trata desta forma-

ção parece ter sido Pissis, e outros mais modernos tem seguido a sua opinião,

sem fazerem ao que parece observações próprias. Basta, porém, um rápido

exame para convencer a qualquer observador que o paredão de Poríu Santo e

um deposito muito superficial, formado depois da ilha ter assumido a forma é
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feições actuaes. O estudo das conchas e coraes nelle contidos, que são de espé-

cies recentes, oíTerece provas ainda mais concludentes sobre a edade da

formação

.V estructiira geológica de llaparica, dt-scripta nas paginas anteriores, é

muito simples. Qualquer pessoa que já conhecer a geologia do lado oriental

da bahia, pôde, em uma excursão de um dia, ao longo da costa externa da

ilha, obter a chave de toda a estructura e nunca mais fallará em uma formação

cretácea marítima formando a base dos depósitos de agua doce.

O Recife de coral do Mar Grande

A parte média da costa oriental da ilha de Itaparica, chamada pelos

naturaes Mar Grande, faz fnMilc ao .itlanlico, que nos temporaes bate

alli n'uma resaca forte e tumultosa. Costeando uma grande parte desta

praia ha uni recife de coral pouco elevado e quasi continuo, que está,

porém, tão perto de terra, que de longe não se percebe.

Este recife entende-se da Ponta .Jaburu até á Ponta da Cruz, tendo

apenas uma ou outra abertura sulíiciente para admittir as pequenas em-

barcações, que navegam na([U('lla costa.

Dentro tio recife o canal é estreito e muito raso, porém, em geral

tranquillo, excepto na maré alia, durante os temporaes. Fora do recife

a agua é lambem pouco funda em uma distancia considerável variando

perto do recife, de alguns palmos até qiuitro ou cinco braças, quando

muito.

O recife na parte septentrional chega até perto do nivel médio* da

maré alta, porém é mais baixo para o sul, e, recebendo toda a força

das ondas, serve para prtjteger a costa, na ([ual, pelo menos atraz da

parte septiíulritjual do recife, raras vezes encontra-se a areia silicosa pura,

tão caracterislica das praias brazileiras.

Mouehez represimtou o n;cife em sua carta da Bahia de Todos os

Sanlus com bastante exactidão talvez para o seu fim, porém lel-a muito

curla (1(3 mais e representa mal as suas relações com as costas. Parece

que antes da miuha visita este recife nunca foi cuidadosamente estu-

dado por uenlinni iiiiluralista. Sabia-se que as grandes quantidades de

cal fornecidas pela ilha procediam d(3 coraes, porém não existia infor-

mação exacta a respeito do modo por([ue os coraes se apresentavam.

Em quanto estudei a geologia desta região a miidia attimção foi

attrahida pelo caracter elevado do recife e a maneira interessante por

que ainda continua a descer até na parle mais exposta na maré baixa,

pelo crescimento de certos organismos muito diversos dos coraes verda-
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deiros. Fui assim levado a gastar algum Icmpu no estudo desta curiosa

estructura, que certamente é digna de uma descripção. Apenas iim outro

recife de caracter semelhante é conhecido na costa brazileira : é o da
foz do Riu Parahyha do Norte, que foi examinado pelo Sr. John C.

Branner da Commissão Geológica.

O recife de Itaparica, collocado em agua muito rasa, tem compara-

tivamente pouca altura, e é muito denteado- nos lados e irregular e

áspero na superfície. Começa exactamente em frente da cidade da iJahia,

logo ao norte da ponta do Jaburu, em face de uma emersão baixa de

grés, que interrompe a praia arenosa e forma alguns recifes rochosos,

que ficam fronteiros a esta ponta. Estendendo-se para o sul, em uma
linha quasi recta, approxima-se muito da ponta da Penha, onde acaba

bruscamente, tendo em toda esta extensão uma só quebrada importante,

a Barra da Cruz. Começando outra vez, logo ao sul da Penha, esten-

de-se até á Ponta da Cruz, onde termina na praia rochosa. Nesta ultima

secção ha numerosas quebradas e o recife é em geral muito menos re-

gular que entre Jaburu e Penha.

O recife segue as ondulações geraes da costa, porém, considerado

como um todo é muito mais recto que as praias. Ha pouca duvida,

que este recife marque as margens submergidas das camadas de grés,

as quaes, como ficou descripto na parte sobre a geologia da ilha, ap-

parecem na praia formando as pontas rochosas de Jaburu, Penha e Cruz.

Pela posição destas pontas esta margem deve seguir approximada-

mente a mesma linha que o recife. A esta comprida e estreita, porém,

solida base, é devida a existência do recife, visto fornecer todas as

condições necessárias para formação de tal estructura. O comprimento

total do recife é de 8 a 8 1[2 milhas geographicas, e a sua distancia

da costa varia de \\i a 1[^] e raras vezes de 1[2 milha. E' composto

exclusivamente de matéria calcarea e foi construído pela maior parte

por polypeiros, que já não crescem mais, porque o recife tem-se elevado

juntamente com a praia a um nivel maior do que aquelle em que os

verdadeiros polypos podem viver. Presentemente a sua altura e largura

augmentam apenas pelo crescimento de nulliporas, tribus de vermes e

baianos, que cobrem a maior parte da superfície.

O recife está mais bem conservado e pode ser estudado com mais pro-

veito na parte septentrional, entre as pontas de Jaburu e Penha, onde

observam-se facilmente todos os seus caracteres. Por esta razão propouho-

me a descrever minuciosamente esta secção, que examinei com bastante

cuidado.
V. Ill— 34
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De Jaburu á Peulia o recife forma uma ligeira curva, porém é um
pouco em zig-zag no seu curso.

O extremo norte consiste em numerosas massas de rocha coralifera,

mais ou menos destacadas, achatadas na superfície superior, e elevando-se

muito pouco acima do nivel da maré baixa, ou não chegando até este

nivel.

Torna-se logo, porém, continuo e estende-se com uma só quebrada

importante até a Penha. Ambas as margens do recife são muito denteadas

e irregulares, com prolongamentos baixos e irregulares, que são geralmen-

te mais numerosos e melhor definidos no lado interno.

As dos dons lados diíTerem muito em apparencia e estructura. Um
exame ligeiro nos mostrou três variedades geraes de forma, assumidas em
diversas localidades pela parte superior do recife, porém em areias exten-

sas estas variedades unem-se umas ás outras e não podem ser bem definidas.

A parte septentrional é geralmente elevada no lado externo, baixa e

nivelada no interno.

A parte mais alta varia muito em largura e bem como em altura ; nunca

é achatada na superfície, porém levanta-se com maior ou menor rapidez,

ás vezes bruscamente, da agua, e desce mais gradualmente para o lado

interno, até o nivel de cerca de palmo e meio acima da maré baixa

ordinária e então a superfície estende-se quasi plana até a margem interna.

Esta parte baixa e plana pôde ser bastante larga, porém é, ás vezes,

estreita e deve até faltar quasi inteiramente ; continua-se em geral além

da margem do recife, por numerosas massas destacadas de diversas formas

e tamanhos, muitas das quaes tem a mesma altura que a parte interna

do recife, porém a maior parte delias não ultrapassa o nivel da maré

baixa. Estas massas destacadas são também achatadas em cima, e podem

ser mais ou menos unidas umas ás outras; ellas estendem-se ao longo de

quasi toda a margem interna do recife, sendo, porém, mais desenvolvidas

perto das extremidades e das quebradas que atravessam.

As massas destacadas do lado externo são menos extensas que as do

lado interno, e existem geralmente em forma de prolongamentos angulares

e irregulares da margem, sem forma defíniliva. Uaras vezes ellas chegam

muito acima do nivel da maré baixa.

Entre as duas divisões do recife, a parte elevada externa, e a achatada

interna, ha contraste muito pronunciado.

Ao passo que esta ultima tem sido completamente arredondada e alizada,

a ponto de quasi não apresentar projecção angular alguma, a primeira

oíTerece todas as asperezas, que se podem reunir n'uma área tão pequena.
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Toda a parte mais elevada da rocha é cheia de buracos de Iodas as

formas e tamanhos imagináveis, sendo as margens sempre muito agudas.

Cada pequena superfície, que não seja ponteaguda por si mesma, sus-

tenta um grande e forte Balanus com válvulas agudamente anguladas, e

grandes grupos de projecções denteadas encontram-se á inliírvallos peque-

nos. O declive externo é o mais irregular de lodos, porque, as ondas

ajudadas por um exercito de ouriços, tem-no quebrado e cavado ahi milhares

de buracos irregulares, muitos dos quaes ficam escondidos sob accumu-

lações de algas. Esta parte mais alta do recife é de uma cor parda escura,

que, em estando o recife molhado pelas ondas, é bastante agradável, apezar

de ter elle uma apparencia morta.

À parte interna mais baixa, com as massas destacadas que o acom-

panham, é de côr mais clara, e, considerada na sua totali dade, apresenta

uma superfície quasi plana, apezar de ser perfurada com buracos e quebrada

por numerosos canaes e bacias, tendo estas communicação constante e

directa com o canal interior ao recife. Ali, não crescem Balanus, e esta

parte recente ainda é mais falta de vida do que a parte elevada.

As massas destacadas tem, muitas vezes, alguma connexão com a

parte principal do recife, ou entre si, e tem a mesma structura, nunca

assumindo, porém formas definitivas.

Passando agora para o sul, achamos que, a meio caminho, entre Ja-

buru e a Barra da Cruz, a superfície baixa e plana augmenta em largura,

á custa da parte externa e elevada, que fica reduzida a uma borda estreita

e pouco elevada. Esta área larga e plana apresenta todos os caracteres da

superfície interna da extremidade septentrional.

Logo ao sul da Barra da Cruz, como também ao norte delia, o recife

muda de caracter, e a superfície baixa e plana, que acabamos de des-

crever, parece elevada de modo a formar uma grande parede perfeita-

mente chata em cima e com margens perpendiculares, faltando, porém,

a elevada borda externa. A altura desta parede é quasi a mesma que a

da borda elevada na parte do recife mais ao norte.

O cume é plano, porém um tanto mais irregular que o da parte

interna já descripta, e, como esta, costeado por canaes. Os Balanus cres-

cem sobre elle, e a este respeito assemélha-se á parte elevada ao norte.

Coma já tinha observado, estas três formas assumidas pelo recife em
diversos logares, não são constantes, porém unem-se uma á outra e assim

produzem uma structura muito irregular, . tendo os mesmos característicos

repetidos varias vezes.

Em frente de Jaburu, o recife propriamente dito, tem a largura de

cerca de 35 metros, porém incluindo as massas destacadas, é muito mais
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largo. Para o sul, torna-se mais estreito até perto da Ponta da Penha,

onde ha a largura total, inclinaudo-se as massas destacadas, de 50 a CO

metros. Pi-rto deste lugar, medi uma secção semelhante á já descripta no

norte, e achei será largura do recife propriameiítií • dito, de cerca de ^0

metros e a da borda elevada, de 6 á 8 metros. A parte que tem a forma de

parede é geralmente mais estreita que as outras.

>'a margem interna e entre as massas destacadas mais próximas ao

recife, a profundidade d'agua na occasião da baixa-mar varia de i a 6

palmos. A parte interna tem na mesma occasião a altura de, termo médio,

pai mi) e meio acima do nivel da baixa-mar, e a parte mais elevada a de

4 a (j palmos acima do mesmo nivel. Assim, a parte que pode ser obser-

vada tem a altura total de 8 a 12 palmos, porém isto, provavelmente, não

representa a espessura total do recife, por([ue a areia tem-se accumulado

na sua base, e coberto a parte inferior.

A Barra da Cruz é uma abertura abrupta atravez do recife, quasi no

meio da secção, entre Jaburu e Penha. As marerens do recife ao lado da

Barra sã(j baixas e parcialmente quebradas na parte superior em massas

destacadas, porém, nos lados do canal, são cortadas a prumo. O bem

definido canal assim formado, tem aguas mais fundas do que qualquer

parte do espaço dentro do recife, e o seu fundo está coberto de areia. Uma
mancha circular submergida de rocha coralina, semelhante ás massas des-

tacadas do interior do recife, fica perto do centro do canal na linha do

eixo do recife, e divide o canal em duas piu*tes quasi eguaes.

Em resumo, os caracterislicos do recife entre Jaburu e Penha são os

seguintes: A extremidade septentrioiíal íica perto da costa, porém é separada

delia por um canal definido. A structiira ju-imeiramente descripta começa

ali e continua por unui distancia considerável e então dá logar a uma su-

perfici(í larga, baixa e plana, que só é exposta na baixa-mar. A esta, segue

uma outra secção semtdhantií á primeira, porém com a borda elevada e

externa bem desenvolvida, e depois vem a parte em forma de parede que

termina na Barra da Cruz, começando outra vez logo ao sul. A meio ca-

minho, entre a Barra e a Ponta da Penha, reapparece uma secção baixa e

plana, e a esta succede unia outi-a semelhante á parte septentrional que se

estende até perto da Penha. Esta tem a apparencia do recife na baixa-mar,

ficando, porém, na préa-mar inteiramente coberta d'agua que passa somente

um pouco pela parte mais alia, formando uma linha de resaca que nos

temporaes ha de ser bastante agitada.

Vem a pèllo a questão mais interessante a respeito du recife, isto é, a

de sua estructura e modo actual de crescimento, questão esta um pouco

dilTicil de resolver-se. Quem visita o recife e sorprehendido pela extrema
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escassez de vida ; no lado externo ha abundância de AUfas e NuUiporas, e no

interior, algas calcareas e onriros que o têm penetrado por toda a parte.

Os Balanus cobrem densamente a parte mais elevada, e nos poços e ao longo

da margem interna ha abundância dos animaes menores que existem em
ioda a costa ; sendo os coraes, porém, extremamente raros. Lima pesquiza

de muitos dias me forneceu apenas uma dúzia de pequenos specimens de

SyniphyíHa Harttii, Siderastrcea stdlata, Favia, Gravida e Orbicella aperta, todos

da margem interna do recife. Fácil é comprehender o porque não crescem

os coraes sobre o cume do recife; a razão é que não podem viver em um
nivel em que estão expostos ao ar durante a baixa-mar.

Sendo abundantes, porém, sobre as rochas submergidas ao norte do

. recife, seria natural encontral-os também ao longo das margens submer-

gidas deste recife. Felizmente, pude examinar diversas pequenas escavações

na substancia do recife, que mostram ser elle um verdadeiro recife de coral,

quasi inteiramente construido pelos animaes polypos.

Logo ao norte da Penha tem-se escavado a parte baixa do recife, á pro-

cura de pedra para o fabrico da cal ; nestas escavações achei grandes massas

de Orbicella aperta e outros coraes na sua posição natural. Ao sul da Penha

ha outras escavações na parte muriforme do recife, que descobrem grandes

massas de NulUpora, Siderastrcea e Orbicella. Estas foram collocadas na posi-

ção em que cresceram e associadas a uma considerável accumulação de Nul-

liporas, sendo os espaços intermediários entre as massas cheios de calcareo

compacto. A' vista disto, parece concludente, que o recife em forma de

parede e a parte baixa e plana têm resultado do crescimento de polypos

como os que estão actualmente formando outros tantos recifes ao longo

da costa brasileira e na região dos Abrolhos.

A parte elevada externa parece, porém, ser de caracter bem diverso,

mas não pude obter secções profundas para estudal-a.

Quebrando-a em diversos uiveis, achei a rocha excessivamente dura e

de textura muito firme e densa; examinando bem a sua structura, vê-se que

é composta de duas formações diíferentes, sendo a primeira caracterisada

por uma espécie de listras finas onduladas e coloridas ; e a segunda de

apparencia mais homogénea, sendo ás vezes perfurada com pequenos bu-

racos vermiformes, e cuja cor é pardo escura. As duas espécies de struc-

tura encontram-se em toda a parte da rocha e a compõem inteiramente,

formando massas irregulares ou laminas delgadas que são intercalladas

uma a outra sem ordem alguma. São tão ligadas entre si que é somente

pela cor que se pôde distinguil-as ; a ultima, porém, parece ser mais dura,

apezar de serem ambas compostas inteiramente de carbonato de cal.

A primeira, cujas laminas são claramente visíveis pelas listras alter-

V. 111—35
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nadas de diversas cores, variando de branco sujo a pardo, e facilmente

referida ás delgadas e incrustantes NulUporas que ainda existem sobre toda

a margem externa do recife e nas margens dos poços adjacentes, chegando

á altura de palmo o meio ou um pouco mais acima do nivel da baixa-mar.

A parte homogénea, porém, tem outra origem e nos leva ao rigoroso exame

da superíicie superior do recife, que é formada por pequenos tubos de

Serpida, densamente unidos uns aos outros. Estes formam um leito continuo

sobre a parte elevada externa do recife, e á medida que crescem para

cima, os espaços deixados em baixo ficam obstruídos por um deposito de

carbonato de cal, dando origem á estructura acima descripta. Os Balanus

são ás vezes enterrados nesta substancia e assim contribuem com algum

material para o recife ; em geral, porém, quando mortos, acham-se desta-

cados pelas ondas. As NulUporas vivas são comparativamente molles na

superfície, porém a rocha que resulta delias é muito dura.

Parece que, não ha muito tempo, o recife era collocado n'um nivel

um pouco mais baixo que o actual, em que as NulUporas e Scrpulas po-

deram crescer juntas, pois que as primeiras são actualmente limitadas

ás partes mais baixas do recife ; e é evidente que toda a parte elevada

externa do recife typico, tão desenvolvida no norte, bem como a beira

menos elevada da secção larga e achatada são devidas a estes dons or-

ganismos tão dissemelhantes e não aos verdadeiros coraes. As NulUporas

e algas têm alli como algures servido para acabar o recife de coral,

que, ou pelo crescimento dos próprios coraes, ou por alguma força phy-

sica mais activa, tem sido elevado acima do nivel a que é limitada a

vida dos coraes.

As formações de NulUporas e tubos de Serpula semelhantes ás que acabo

de descrever, porém menos extensas, são communs em toda a costa bra-

zileira e têm sido observadas em connexão com quasi sinão todos os

recifes de coral de outros mares. A minlia razão para apresental-as aqui

com tanta proeminência, é que a sua importância na construcção de

recifes não tem sido devidamente apreciada, e, onde ellas podem pro-

duzir uma estructura quasi egual senão superior em espessura ao recife

do coral propriamento dito, e mesmo superior a elle em dureza, mere-

cem seguramente mais do que uma ligeira noticia. A margem externa

do recife de grés de Pernambuco é em grande parte protegida por uma
formação de NulUporas e tubos de Serpula, e si fosse coberta por um
espesso deposito do mesmo material como acontece com o recife do Mar

Grande, haveria muito menos perigo de sua destruição.

Temos agora a examinar o canal interno, antes de continuar o nosso

exame do recife ao Sul da Penha. A costa atraz do recife forma uma
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praia arenosa que se estende até a um nivel médio das duas marés, e é

frequentemente collocada acima de um deposito de cascalho solto, com-

posto de pequenos fragmentos de coral e conchas. No fim da praia ha

geraimente emersões de schisto mais ou menos occultas por depósitos de

areia e cascalho, e mais adiante, este schisto é coberto por um outro

deposito de fragmentos de coral muito diíTerentes dos que ficam por baixo

da areia da praia, sendo composto de pedaços grossos accumulados sem

ordem e consolidados por carbonato de cal. Este deposito, que parece

não conter conchas, estende-se até porto do recife, o qual acompanha

em quasi todo o seu comprimento e fornece quasi toda a pedra de cal

aos fornos da costa vizinha.

Os fragmentos do coral que compõem este deposito foram todos que-

brados, como si fossem arrancados violentamente do recife pelas ondas,

quando este estava em um nivel inferior ao actual ; não são muito gastos

ou arredondados, porém são geralmente cobertos por uma espessa crosta

proveniente das Nidlipo)'as, que não podiam ser formadas depois que os

coraes foram depositados no canal, e isto parece provar que os coraes não

foram arrancados do recife senão quando chegou este a uma altura suffi-

ciente para permittir a existência sobre elle de NuUiporas.

Este deposito cobre quasi todo o fundo do canal, sendo, porém, coberto

ás vezes por extensos depósitos de areia.

Não tive meios de calcular a sua espessura ; é em geral bastante alto

e na baixa-mar manifesta-se sobre grandes áreas.

Em regra geral, a agua fica um pouco mais funda, á medida que se

approxima do recife, onde tem a profundidade já mencionada ; em algumas

partes, porém, ella é de metro a metro e meio por uma distancia consi-

derável atraz do recife.

Em plena vasante, canoas grandes, tripoladas por escravos, vão collo-

car-se em algum logar próprio onde o deposito calcareo possa ser facil-

mente quebrado com alavancas. As massas da rocha, assim extrahidas, são

transportadas nas canoas que na enchente seguem para a costa e descarregam

em frente de alguns dos numerosos fornos alli existentes. O recife pro-

priamente dito é raramente procurado por ser mais duro do que os

depósitos do canal.

Os coraes observados neste deposito pertencem todos á espécies que ainda

existem na Bahia ou em outras localidades próximas. O cascalho solto

embaixo da areia da praia, é composto de pequenos fragmentos arredon-

dados de coraes e de conchas, sendo os primeiros derivados do deposito

consolidado do canal. Este cascalho estende-se para a terra firme, for-

mando a base da baixa planicie do fim das praias ao Sul de Jaburu.
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A. secção do recift-' ao sul, entre as pontas da Penha e Cruz, é es-

sencialmente a mesma em structura e formação que a do norte; é

porém, em geral, menos regular e no extremo sul muito quebrada, tomando
muitas vezes a forma de massas destacadas e separadas por largos canaes.

Estas irregularidades provém provavelmente em parte do crescimento menos
vigoroso dos coraes, e em parte também da invasão do mar, que é mais

aberto na extremidade do sul, e por consequência, mais agitado durante

os tempo raes, do que na do norte.

Esta secção do recife começa bruscamente logo ao sul da ponta da

i"ucha da Penha, havendo entre ella e o recife um deposito consolidado,

mais OH menos continuo de fragmentos de coral, estendendo-se conside-

ravelmente pela praia.

Por alguma distancia, o recife forma uma grande parede alta e qua-

drada, e bastante regular, com numerosas massas destacadas do lado interno,

entre as quaes algumas levantam-se acima do nivel da baixa-mar, e até

ficam unidas ao recife. Logo, depois de passar uma pequena abertura,

encontra-se uma grande barra ([ue, em logar de ser uma simples abertura,

forma um comprido canal margeando por grandes extensões do recife

propriamente dito, e estendendo-se obliquamente pelo canal interior na

direcção da costa, a uma considerável distancia. Estas projecções internas

têm a mesma structura que o recife, porém são mais baixas.

Nesta visinhança e mais para o sul, o recife propriamente dito, é

também baixo, tendo a altura de três a quatro palmos acima do nivel

da mais baixa maré, e ao mesmo tempo augmenta em largura, sendo em muitas

partes três ou ([luitro vezes mais largo do que em quahjuer ponta entre Ja-

buru e Penha. A superlicie é perfeitamente nivelada, porém com pequenas

irregularidades, e tem geralmente uma borda externa ligeiramente elevada,

que muitas vezes falta ; esta superfície tem a mesma apparencia morta ob-

servada na secção do norte, e sobre ella não achei Balanus.

O caiud atraz do recife é excessivamente raso ; o fundo, que é formado

pjla nudor parte, de um deposito consolidado de coral e pouco inferior

em nivel á margtun interna do recife, apresenta uma superfície quasi plana,

estendendo-se do recife até á praia. E' as vezes parcialmente coberto de

areia liua, e fica na baixa-mar quasi totalmente descoberto. Esta espécie de

estruclura cstende-se até a Ponta da Conceição e a Barra Grande, além

d'aquulhi [)oiita.

Um pouco ao sul da Conceição, ha uma larga abertura chamada

Barra Grande, onde as margens do recife curvam-se ligeiramente na direcção

da costa; por uma curta distancia ao Sul da Barra, o recife é mais alto

do que ao nortr, porém começa logo por quebrar-se em massas destaca-
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das ; sentiu u canal por traz delias mais íuiido e rarainente obstruído pelo

deposito consolidado. As praias são também compostas de areia mais pura.

O recife termina, finalmente, em frente da Ponta da Cruz, que é uma
pequena saliência da costa, formada por três petíuenas pontas rochosas que

estendem-se para unirem-se com o recilb. Em frente de cada uma destas

pontas ha uma massa ou secção do recife banhada pelo lado externo por

agua bastante funda. O recife, propriamente dito, 6 estreito, baixo e nive-

lado, com a borda externa ligeiramente elevada ; e está muito próximo á costa

com que é ligado por um deposito consolidado de fragmentos de coral

quasi tão alto conío o próprio recife. As ondas tem destruído tanto a

superfície do recife e do deposito consolidado, que os coraes se apresentam

em alto relevo. No recife os coraes {Nalíipoms cOrbkellas T^e\íx maior parte)

acham-se na posição em que cresceram, ao passo que no deposito interior

do recife são quebrados e confusamente amontoados.

Ao norte da Ponta de Aratuba ha extensos depósitos de fragmentos

consolidados de coral que se estendem por alguma distancia no mar e

terminam abruptamente, porém não vi neste logar vestígios do recife pro-

priamente dito. Algumas massas do mesmo material consolidado existem

também na circumvisinhanca do grés da costa.

V. I1I-3S
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PELO RESPECTIVO PROFESSOR

DR» LADXSLAU NETTO

Os cursos públicos do Museu Nacional, professados pelos directores e

subdirectores de secção, effectuam-se á noite, n'um vasto salão do edi-

fício do Museu e são ordinariamente frequentados por todas as classes^

da sociedade.

Pela forma das prelecções das diversas cadeiras deste ensinamento

publico de tão manifestas vantagens, dadas com o auxilio de estampas

muraes e com a demonstração dos próprios objectos a que se refere cada

lição, os cursos do Museu são inquestionavelmente o mais agradável e

profícuo methodo doutrinário de quantos possue a instrucção superior do

Império na sua capital.

A's senhoras, aos estadistas, aos médicos, aos advogados, aos jorna-

listas e a todos emfim que presam as boas letras e as sciencias naturaes,

instruem os cursos públicos do Museu, porque todos podem aqui haurir

conhecimentos especiaes de que somente com a leitura de muitas obras

e de raras memorias ser-lhes-hia possível obter egual pecúlio.

S. M. o Imperador costuma honrar também estes cursos com a sua

presença, e justo é dizer-se que muito se lhe deve da grande aceitação

e geral sympathia que têm tido nesta corte as prelecções scientificas dos

professores do Museu.

O curso da cadeira de Botânica do Museu Nacional, professado pelo

respectivo professor o Sr. Dr. Ladisláu Netto, durante o anno de 1878^
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teve por assumpto inicial, a historia das plantas sob o aspecto de sua

distribuirão, nas diversas zonas do globo, e de sua influição sobre a

industria humana.

No tocante á historia das i)lantas, fora impossivel apresental-a com-

pleta, desde o apparecimento do Eozoon canadense até á épocha actual.

n'abi para cá o grande livro de pedra, cujas paginas são as phases geo-

lógicas em que ficaram gravadas milhares de gerações agora extinctas,

refundio-se muitas vezes ao fogo das erupções vulcânicas e muitíssimas

outras, diluio-se pelas alluviões fre([uentes dos primeiros tempos.

O grande livro, portanto, descompletou-se para senipre, on por que

se lhe destruissem algumas dii suas mais eloquentes folhas ou porque

se lhe apagassem muitos caracteres de seus melhores trechos. Accresce a

isso que apenas insigniíicantissima porção da superfície do Globo é por

emquanto conhecida para a geologia, e consequentemente parada paleon-

tologia, sendo que não nos satisfazem, como Índice do trama da vida

no seu arrebol, essas algas gigantescas, coevas de alguns imperfeitos crus-

táceos e de vertebrados acraneos do terreno cambriano.

Discorrendo neste assumpto, disse o professor que si tamanhas lacu-

nas o adslringiam forçosamente a uma esphera putativa, no tocante á

evolução da vida vegetal, não menos actuavam sobre quanto podesse elhí

dizer a respeito da distincção dessa organisação, relativamente aos orga-

nismos que lhe são superiores no reino orgânico.

Quem ousaria pòr liojf limites e raias definidas aos caracteres dos

animaes e dos vegetaes? Onde terminam cquelles e começam estes?

Quem se atreveria a negar hoje em dia, á luz dos descobrimentos

modernos da physiologia das plantas, uma lai (tu (jual percepção, si é

permittido assim chamar certns manifestações biológicas de alguns vege-

taes?

Na menção das plantas que caracterisam determinadas estações, tentou

explicar o como pela adaptação aos elementos cuja inlluencia geral re-

cebem, passaram. j)i>r transformações graduaes até chegarem ao typo que

lhes exigia o meio em que lhes era forçoso viver.

São exemplos notáveis dentre estes vegetaes: os mangues, os cactus,

algumas plantas a([ualicas, os vegetaes sarmenlosos, os parasitas, os pseudo-

parasitas e outros muitos de singular e de anormal constructura.

O professor, desenvolvendo a Ihesi^ que dá por primeira base das

leis transformislas, a adaptação, fez sentir ([u.tnio nosle pnrlicular é ad-

mirável o eonjuncto de cireumstancias de (jue se soccorre a planta para

a disst.Mninação de suas sementes, ou tenha o auxilio dos ventos ou o

não menos eíficaz das aguas pluviaes e iluviaes. ou ainda land)em o das
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correntes oceânicas, conforme a configuração das suas mesmas sementes

se foi ageitando a este ou áquelle vehiculo de sua propagação.

Depois de haver descripto as formas principaes das sementes que tôm por

locomovei o vento, occupou-se, em seguida mais detidamente, das que são

transportadas pelas correntes oceânicas. Destes rios que têm por leito e mar-

gens o próprio mar, torna-se mais notável o Gulf-Stream ou corrente do

Golfo. E' um extenso caudal que parte das cercanias da Africa occidental,

auxiliado com a confluência de algumas pequenas correntes do mar das

índias, e dirige-se para a extremidade oriental da America ou cabo de

S. Roque, em cuja latitude bifurca-sè ao Sul e ao Norte ; ao Sul para

formar a corrente denominada brazileira, a cuja influição se deve o des-

cobrimento casual deste Império ; ao Norte, para internar-se no Golfo

do Mex CO, submetter-se á calefacção daquelle clima abrasador, rodopiar

ao longo daquella bacia receptora do máximo calor equatorial, e seguir

depois para os mares árcticos, amenisando neste percurso, com o calor

de suas tépidas ondas e com o gérmen do mundo tropical que conduz

em seu seio, a costa da Islândia, as ilhas britannicas e até a Escandi-

návia e a Laponia.

O professor adduzio, no tocante a este phenomeno, factos curiosissi-

mos com relação ás numerosas sementes, que a favor de taes correntes

têm-se transportado de um ao outro continente, de uma ilha á fronteira

costa e que ahi germinaram, cresceram e tomaram todos os caracteres

da mais completa naturalisação. Em sentido opposto á do curso da cor-

rente do Golpho e na opposta face do continente americano, uma corrente

de menor velocidade, porém de extenso curso, affluindo das terras in-

diaticas, funde as aguas que banham as praias do Japão com as ondas

do littoral da Califórnia, estendendo-se pela costa do Panamá até ás ilhas

Gallapagos, onde Hooker diz existirem acclimadas nada menos de iU
espécies indígenas daquelle isthmo e deste modo para ahi transportadas.

Da mesma sorte emigraram da costa do Brazil para o littoral da

Africa Occidental alguns vegetaes de que Martins occupou-se e que alli

se naturalisaram.

Prende-se a migração de taes vegetaes, que poderíamos denominar pseudo-

endemicos, em virtude de sua prompta e muitas vezes natural acclimação,

a migração que seguiram primitivamente as famílias humanas, migração

não só possível, mas também probabilissima, mormente do extremo ori-

ente da Ásia ao extremo occidente da America..

Da influição destes meios de propagação dos vegetaes sobre o

aspecto de certas regiões que de um momento para outro constituiram-se

pátria adoptiva de muitas plantas, passou o professor a tratar de uma
V. 111—37



188 ARCIIIVOS DO MUSEU NACIONAL

ordem de pheiíumenos curiosissinios de que se tem occupado nestes úl-

timos ânuos e sobre os quaes registra actualmente grande numero de

observações próprias. Esta ordem de phenomenos apresenta-a de modo
notável, propriedade que mostram alguns vegetaes de ampliarem a super-

fície da terra, em detrimento da ária occupada pelas aguas íluviaes e

marítimas adjacentes, em determinados sitios, cujas disposições bydrogra-

phicas ou topographicas lhes facilitam uma tal propriedade e como que

de algum modo lh'a exigem. Neste assumpto, que tanto e tão particu-

larmente se enlaça á geographia botânica, claro é que nada tem que ver

as alterações da costa exterior do Oceano : estas competem mais em par-

ticular ao professor da cadeira de Geologia, que a seu tempo explicará

o porque nessa lucta entre a Terra e o Mar, ora vence este, e solapados

e derruídos os fraguedos, baquêam no abysmo que as ondas, lhes dão

por tumulo ; ora vence aquella e diante de seus elevados cômoros de

areia, como phantasmas cobertos de alvíssimos sudários, parece recuar espa-

vorido o Mar, rechassado a pouco e pouco de seus antigos domínios.

As modificações de que trata não são desta natureza, embora em
alguma cousa lhes pertença ; são as que produz exclusivamente a vege-

tação aquática ou semiaquatica na foz dos rios, nas abras e enseadas

menos sujeitas ao embate das vagas do Oceano.

Esta vegetação compõe-se de plantas cujas raizes immergem profun-

damente nas aguas: o Mangue, por exemplo, á beira-mar, e a Tabibuya

como outras plantas pertencentes a diversas faniilias, nas aguas salobras

e nos pântanos do interior.

As aguas em que taes plantas se apresentam não terão mui longa

duração, porque a estas plantas que são como os arautos da conquista

da terra, succede de ordinário uma vegetação abastosa e compacta em
que dominam ou os Fetos, ou as Cyperaceas, ou as Gramíneas, e muitas

vezes estas três faniilias simultaneamente. A estas modificações graduaes

da vegetação corresponde gradual transformação no solo, o qual, sendo a

principio um lamaçal, vai-se revestindo de proporção sempre crescente desilica,

e em seguida de detrictos de rochas, de pequenos fragmentos de quartzo de

cujo accumulo resulta ult(íriormente um areal e por lim uma nova porção de

solo descoberto, onde, apoz o volver dos annos, vão constituindo pouco e

pouco habitação e pátria os arbustos característicos das praias arenosas

ou da terra firme nas orlas das bailias.

Muitas vezes algumas das Rhyzophoras, das Avicenias e de outras antigas

povoadoras daquelles sitios, por mais refractárias ás leis evolutivas e fataes da

Creação, conservam-se ainda ao lado dos cajueiros, das pitangueiras e de

outras muitas plantas que habitam as praias brazileiras.
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As Pontederias, como algumas espécies essencialmente aquáticas de

outras familias, são também as precursoras da ampliação da terra sobre os

locaes outr'ora inundados ; e deste facto dão exemplos notáveis em alguns

rios da Bahia, nas lagoas e nos rios da provincia das Alagoas e de

Pernambuco.

Lançando, em seguida, um volver de olhos sobre outros factos idên-

ticos e que tamanho alcance hão de ter no futuro, sobre os terrenos

sedimentosos e sobre a obstruição das bahias e portos marilimos de

grande importância actualmente, accrescentou que si, entretanto, tamanha

influição reconhecemos da parte dos vegetaes phanerogamos, neste par-

ticular, força é confessar que muito maior a tem os cryptogamos, e com
especialidade a familia das Algas.

O professor, lembrando o que já dissera sobre as correntes oceâni-

cas, esses rios de agua tépida que têm por margens e leito as aguas frias-

do Mar, accrescentou que além de taes margens e leito, os mesmos rios

formam ilhas que são de ordinário o receptáculo de quantos detrictos

vegetaes aquelles rios gigantes arrancam ás praias dos Dous 31undos.

Nestes remansos de que é magnifico exemplo o mar de Sargaço,

crescem, desenvolvem-se e formam impenetrável trama Algas descommu-

naes que fazem já hoje alli de todo o ponto impossível a navegação.

Volvam-se os séculos
;

progridam constantemente aquellas plantas,

venham-lhes em auxilio os Zoophytos madreporicos de que se reveste o

fundo do Oceano; encrustem-lhes estes piratas dos abysmos os filamentos

e as delicadas membranas em seus arcabouços calcareos, e um dia virá

em que todo o vasto remanso surgirá, nova e verdadeira Atlântida, do

seio das ondas com o quádruplo da superfície das Ilhas Britannicas. Um
exemplo em miniatura do que pôde influir uma planta cryptogama sobre

tão profundas transformações oíFerece, no dizer do professor, uma Alga

do género Spirogyra que de ha muito se tem apossado da lagoa de Ro-

drigo de Freitas, estendendo seus longos filamentos e tramando-os em tão

espesso tecido que uma densa tela assim constituída, já reveste actual-

mente todo o leito daquelle lago; um pouco mais e delle só ficarão

alguns vestígios que os modernos sedimentos apagarão de todo.

Si, entretanto, tão sorprendentes se mostram estas correlações entre

a acção da vegetação e a configuração das costas e do mesmo Oceano,

mais intimas as vemos nós de certo entre a producção vegetal de determinadas

regiões e os povos que as habitam.

O primeiro ensaio do conforto de habilitação ou de simples abrigo,

tiveram-n'o os primeiros homens debaixo das copas ramalhudas e ao

sopé dos troncos recurvados das grandes arvores. Os primeiros dons da
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natureza, primícias de uma vegetação inteiramente virgem, sentiram aquel-

les homens no perfume de suas flores, contemplaram nas magnificências

de suas galas, saborearam na substancia alimenticia de seus fructos.

Aos vegetaes que lhes podiam ofl*erecer qualquer utilidade tributaram

desde logo verdadeiro culto. A sagração que receberam, nas regiões orien-

taes, a Bananeira,as Palmeiras alimenticias, o Cedro, o Sycomoro, a Oli-

veira e tantas plantas d'ahi oriundas não teve outra origem. A Europa Occi-

dental, na sua edade semi-barbara, tinlia o culto do Carvalho e especialmente

do Visco, que lhe é parasita pelo supporem sua mais pura essência. Assim tam-

bém os povos das regiões mais incultas da Africa, tem ainda hoje por

diviuu habitáculo o Baobal, que lhes dá a um tempo, abrigo, alimento

e um eíTicaz antídoto ás febres inílammatorias que os atormentam. D'ahi

a affinidade entre os vegetaes de um paiz e o caracter e a industria do

povo que o habita ; d'ahi a representação das plantas mais bellas ou

mais prestimosas da flora de uma região, nas formas das columnas, na

ornamentação dos capiteis, na total constructura, em summa, dos tem-

plos que nesta região foram os monumentos primogénitos da arte no seu

arrebol.

A theogonia dos tempos heróicos da Grécia, consagrando o Casta-

nheiro e o Carvalho a Júpiter, a Vinha a Baccho, o Myrtho á Vénus,

a Oliveira á Minerva, o Louro a AppoUo, e os Cereaes á deusa de Eleu-

sis, é prova inconcussa das afllnidades que existiam entre a veneração

ofí'erecida áquellas divindades e a que se tributava no reino de Flora

ás suas figuras symbolicas de uma divindade certamente mais providen-

cial, pois que mais pressurosa em soccorrer ás humanas necessidades. O

professor mencionou algumas graciosas e poéticas imagens das que se

encontram nos Vedas e na Biblia, imagens aífins ao caracter da vegetação

local. Nenhuma planta, porém, no seu dizer, figurou tanto e com tamanha

veneração nas theogonias do Oriente e com especialidade da índia c do

Egypto, como o Lotus, cuja flor figura como ornato principal de seus

velhos templos. O culto do Lotus, na índia, considera-o como um ser

divino e íilho dilecto das aguas e do Sol.

Tem nesta crença origem a allegoria egypcia que representa Horus,

emergindo da corulla do Lotus, como a imagem do Sol nascente. De

todas estas referidas causas, resulta o grande quinhão que tem muitas

plantas no amor ([ue tril)ulamos á pátria, no interesse que ligamos á

terra que nos foi berço. Quantos fructos ha, para os seus conterrâneos,

de dulcíssimo sabor, que os não pôde siquer sentir extranho paladar

!

A nostalgia, si não tem cura no gozo dos productos vegetaes da

terra natal, deve encontrar nesse gozo com certeza ingente lenitivo. Di-
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zem alguns historiadores que foram por isso coostruidos os famosos jar-

dins suspensos do Babylonia, que o professor descreve o representa como

o primeiro ensaio de jardins de acclimação.

Dizer onde e quando appareceram os vegetaes que deram ao homem
primitivo as primicias de sua desde logo inestimável utilidade, o mesmo

fora descrever precisamente esse homem, definir-lhe as aptidões physicas

6 moraes, figurar-lhe miudamente a terra natal. Até lá, porém, não che-

gam nem o tacto, nem o alcance das velhas tradições, posto que nas

paginas umbrosas das lendas theogonicas, sejam figurados como oriundos

das cercanias do Cáucaso: o Trigo, o Centeio, a Cevada, a Aveia, a

Oliveira, a Nogueira e outras muitas plantas de universal proficuidade.

Quando o alvião do geólogo houver partido a lousa que reclue, em
quasi todos os recantos da terra, as ossadas de milhares de gerações

humanas, mui provável é que seja o solo fecundo da índia o principal

reivindicador dos foros pátrios de muitos vegetaes, havidos hoje por na-

turaes da Ásia Menor, da antiga Media, da Arábia, do Egypto e até da

própria America.

O milho, por exemplo, que Colombo depoz aos pés de Fernando e de

Isabel, como um dos mais notáveis productos vegetaes do Novo Mundo, que

elle lhes havia achado além dos mares do Occidente, está hoje averi-

guado que teve na índia a sua origem ou pelo menos que a tivera

simultaneamente no velho e no novo continente.

Admittida porém, que seja a hypothese de que somente a índia

lhe fosse pátria, d'ahi se teria provavelmente transportado á America por

meio das correntes migradoras das primeiras familias humanas, como é

possível se tenha dado com o ananaz e com outras plantas da zona tór-

rida da America.

O que é digno de reparo é que o milho parece ter tomado no

solo americano um desenvolvimento que nunca attingira no solo indico,

onde ao coiítrario, em virtude de uma evolução retrograda, havia quasi

desapparecido ou siquer notavelmente deperecido. No tocante a estas

plantas que mais se enlaçam á historia dos primeiros homens, muito é

também para observar-se que se lhes tenha, na maior parte dos casos,

desapparecido a reproducção sexual, como consequência natural do longo

dominio humano. Estão neste caso a Bananeira e a Canna, egualmente

de vaga ou incertíssima origem.

A Bananeira, a que se dá por primitiva pátria a zona tórrida do

Globo inteiro, é um dos typos mais característicos da planta social e em
tão elevado grau de adaptação possue esta faculdade, de que também

gozam quasi todos os outros monocotyledones úteis que, plantado um
V. Ill— 38
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único individuo, nunca tomará seu completo desenvolvimento em quanto

lhes não crescerem os filhos, em touceira, ao redor do tronco, amparan-

do-lhos como no conchego da familia.

Plantas ha entre as dicotyledoneas, que não podendo viver sinão em
familia, e não possuindo a reproducção bulbifera»ou radicular destas mo-

nocotyledoneas exigem que na cultura delias supra-lhes o homem a falta

da natureza, plantando-as em grandes grupos, afim de que haja o apoio

reciproco de uns aos outros troncos.

As Eucalyptus constituem o mais bello exemplo deste phenomeno.

A historia do Café e o sorprendente influição deste vegetal nos tempos

modernos occupuu como vegetal ligado á historia da humanidade toda uma
prelecção do professor.

Não menor attencão soube elle chamar em favor da batata e outras

plantas hoje notáveis no presente século. Como vegetaes havidos em conta

de entidades sagradas e tratou detidamente do Betei, na índia com uso e

fim correlativo aos da Coca, em eguaes latitudes, na America. Entre muitos

exemplos de vegetaes que por sua utilidade poderam attrahir povoações

inteiras a togares outr'ora ermos, é digno de reparo uma juncacea com-

mum na Lagoa Santa, em Minas, com a qual se creou o fabrico de es-

teiróes e albardilhas, cuja industria mantém pequena vitalidade da po-

voação que exorna as pittorescas margens daquelle lago.

Em mais alto gráo póde-se mencionar também a extracção da Pias-

sava nas férteis paragens da costa meridional da província da Bahia, in-

dustria em que se occupam actualmente milhares de indivíduos e sobre

a qual foram estabelecidas algumas fortunas dos mais abastados negociantes

da capital daquella província. Vai o mesmo na vida das plantas que na

existência da humanidade ; o apreço dado a estes modestos vegetaes não

ultrapassarão nunca provavelmente da região que elles habitam incultos e

obscuros, sobre arriscados que são a desapparecerem d'alii pela cons-

tante destruição daquelles mesmos a (juem mais cumpre conserval-os.

Estes vegetaes são como individualidades obscuras, a quem o professor

antepoz o Tabaco, cujas victorias excedem em muito as mais notáveis

plantas de recente cultura, posto seja aquelle vegetal uma planta mais

ou menos fétida, venenosíssima, de eífeitos todos maléficos em nosso or-

ganismo e conhecida, como producto agrícola, pelo que mais depressa

esterilisa o solo. O Tabaco assemelha-se, pois, no seu dizer, aos grandes

conquistadores; com a diíferença, porém,' que estes destroem para do-

minar, ao passo que elle domina para destruir.

Nem outro vegetal se aponta, dentre os mais úteis mesmos, que tão

de prompto fosse acolhido na esphera da economia agrícola. A Batata
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ingleza, por exemplo, teve de disputar palmo a palmo, o solo do seu

actual domínio, que o mesmo fora dizer : a superfície de todas as regiões

conquistadas peia civilisação. E eíTectivamente, nenhuma outra planta teve

contra si, no limiar dos mercados públicos, nem tamanho desconceito,

nem maior numero de detractores. Estes perguntavam, não sem apparente

razão, o que se podia esperar de uma creatura nascida de uma familia

de malfeitores, e o que tinha de dar uma erma do Stramonio, da Bel-

ladona, do Ruibarbo, da Ilerva-moura, do Meimendro, da Mandragora e

do Tabaco, tétrico productor da nicotina !

Nem os esforços de Parmentier, em favor da conquistadora ameri-

cana que possuia então seu nome, nem a delicada lembrança de Luiz XVI

de mostrar-se publicamente em dia de gala com a flor desta planta ao

peito, pareciam capazes de extirpar, de todo ao espirito publico, o mal

fundado preconceito. Coube esta gloria á Inglaterra, que entreviu desde

logo nos tubérculos de Openank o futuro principal alimento de seus fi-

lhos proletários ; e tanto bastou para que todos os povos continentinos

a imitassem.

Fazendo ver, em seguida, o papel importante que representam nos

climas tropicaes e temperados alguns vegetaes como compensadores das

demasias que ahi se observam no alimento da carne, citou o Matte, e

até certo ponto a própria Coca. O Matte, posto que de tamanho e de

tão importante uso em todas as províncias meridionaes do Império, é infeliz-

mente um vegetal completamente inculto, como a O^iina no Pará, a Borracha

no Amazonas e a Ipecacuanha em quasi todas as nossas províncias; ve-

getaes estes, cujos productos utílísaveis são extrahidos por homens, que

para se dedicarem a uma tal industria, sujeitam-se a abandonar, durante

boa parte do anno, o grémio da sociedade, o seio da familia e o con-

chego do lar.

Volvendo-se para a génesis da planta, achou o professor conveniente

tratar, por analogia orgânica, da génesis da cellula que elle apresenta como a

primeira individuação dos mais elevados organismos. A identidade de con-

structura que offerecem todas as cellulas, tanto vegetaes como animaes,

justifica no mais alto gráo a perfectibilidade da doutrina evolutiva que

lhes dá por fonte o reino dos Protistas : nihilidades, sem valor algum

apparente na ordem physica, mas que se hão constituído ultimamente

possantes e atléticos allumiadores das primeiras phases da génesis dos organis-

mos, até ha pouco ainda tão mTlil conhecida no mundo animado.

O que seja este organismo tão simples na forma e tão complexo,

entretanto, nas faculdades de que é dotado, demonstram-n'o os vegetaes

cellulares : a familia das Algas, por exemplo, em que é tudo a cellula.
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São, com eíTeito, verdadeiras cellulas os zoosporos dos zoosporangeos, nas

Algas de reproducção sexual e não menos o são as antherozoides, os

sporangeos e os oospliereos, sendo que até as paraphyses, pellos cellulares

de immensa utilidade no interior dos conceptaculos, nada menos são do

que cellulas cuja vitalidade plasmica desapparece ou diminue com a sua

multiplicarão. A' descripçào do nascimento destas plantas unicellulares se-

gue-se a do nascimento dos vegetaes phanorogamos, a muitos respeitos

semelhante ao daquellas plantas.

Nos phanorogamos, com ofreito, o ovulo exerce exactamente a mesma
missão do sporulo e o grão d.e pollen, com o seu tubo poUinico, repre-

senta na pliase da fecundação o mesmo papel do anthcrozoide.

As analogias resaltam, não somente das funcções destes órgãos, sinão

também de suas formas, e o professor, encarecendo-Uies a importância

tornou-as patentes, tanto pela descripção, como por estampas muraes. Não

menos interesse prendeu a este assumpto, proseguindo no exame da de-

senvolução da semente e tratando de tecidos envolventes do embryão,

—

tecidos em que aquella pequenina e debilissima creatura encontra simul-

taneamente alimento e abrigo, como acontece com o feto animal no de-

curso da phase da gestação.

Este alimento, que toma o nome de albumen, é ordinariamente con-

stituído pelo amido, pela inulina, pela aleurona, ou por substancias

oleoginosas; matérias todas estas muito promptamente assimiláveis no

tenro organismo da plantula.

O que muito r para notar-se é que si por inaptidão orgânica, ou

por uma deficiência até o presente, pouco ou mal estudada, succede faltar

ao feto vegetal o albumen indispensável a sua subsistência, a planta ma-

terna, providente e solicita, acha, de prompto, eíTicazes meios de receber

egual ({uinhão de alimento, adquirindo-o com o auxilio dos raios do

sol na transmutação da própria seiva, e enthesourando-o cuidadosíimente

no tecido das folhas cotyledoneas do mesmo embryão, as quaes consti-

tuem-se desde então verdadeiros alforges de nutrição para manutenção

delle. Tal é o caso por exemplo em ([ue se acham as plantas legumino-

sas,—caso tanto mais para se apreciar, quanto é evidente o ensinamento

que elle virtualmente nos ministra a respeito de uma das mais impor-

tantes funcções da folha. Per accidcm, lend)ra o professor que é o albu-

men, a tanto custo elaborado, aperfeiçoado e por lim aceumulado, grão a

grão, junto ao embryão, como o pecúlio formado com avaro e materno

carinho, a substancia ([ue <> liomem rouba i)ara seu alimento, ao Trigo,

ao Milho, ao Arroz, ao IVijão, á Amendo;i, á Noz e ao Coco. O sic vos 7ion

robis do poeta, é pois com muito mais [)ropriedade de expn^ssão applicavel ao
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reino vegetal do que ao outro rciuo orgânico ; e tanto o é que ninguém

mais (lo (jue a planta espoliada teria razão de repetir eternamente o tuUt

alter honores do mesmo poeta.

Antes de tratar da estructura do caule, o professor descreve e representa

graphicamente as diversas formas que tomam os tecidos cellular, fibroso

e vascular ; correlativos ao primeiro destes tecidos acham-se os pellos de

formas variadíssimas e de interessante destinação, quer sejam considerados

como apparellios secretores das camadas externas do tecido cortical, nos

ramos recem-formados, ou como órgãos protectores do mesmo tecido. Como
quer que seja, nola-se-lhes a sua immediata correlação com as glândulas

sub-epidermicas de grande numero de vegetaes.

Ha uma tal ou qual aíTmidade entre as funcçóes dos pellos secre-

tores externos e as dos vasos lacticiferos. A diíTerença é que os primeiros

excretam óleos essenciaes, liquidos balsâmicos, como na familia das La-

biadas, ou substancias cáusticas, como nas Urticaceas, e os segundos —
substancias plásticas, granulosas, compactas, ás vezes nutritivas e de

agradável sabor, como na familia das Sapotaceas, mas quantas outras vezes

venenosíssimas, como nas Longaniaceas, nas Asclepiadaceas e nas Euphor-

biaceas!

Quanto á forma do caule de cuja estructura occupou-se em algumas

lições, nada é mais notável do que a variabilidade que elle apresenta, de

harmonia com as modificações da adoptação que foi tomando o vegetal, se-

gundo o clima e o solo da primitiva pátria ou do paiz em que se natu-

ralizou. Assim explica-se o corpo carnudo das Mammillarias, das Opun-

tias e dos Melocactus, povoadores das áridas rochas e das arêas do deserto;

a organisação quasi idêntica das parasitas saxateis ; a nulla ou exigua

importância da raiz para as plantas aquáticas, cujo caule apresenta

por isso uma constructura especial, e finalmente a struclura singular dos

bolbos, que na sua esphera representam o papel de um vegetal completo ao

qual só faltassem os merithalos.

Dá-se o mesmo com os vegetaes que em muitas ordens de superior orga-

nismo. Onantas imperfeições ou irregularidades lhes não suppomos que o

não são na realidade !

Como plantas que mais notável exemplo offerecem com aílinidade á

anatomia e funcções do bolbo, sobresahem a Bananeira ea Piteira, plantas

monocarpas, porém de agigantada estatura e que conservam, principalmente

na base de suas folhas, nutrição indispensável ao crescimento de seu haslil

floral.

A Piteira chega a viver oito e mais annos, accumulando o material

requerido pelo desenvolvimento deste liastil ([ue attinge ás vezes trinta pés

V. 111—39
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de altura. A Bananeira cujo liaslil não poderia suster o peso enorme dos

fructos, obteve progressivamente, no desenvolvimento das bainlias de suas

folhas, a força di' ({ue precisava para proteger e ao mesmo tempo sustentar

o pesado racimo. .Nestas duas plantas e em particular na primeira, mal

se desenvolve e cobre-se de flores ou de fructos a baste, observa-se o des-

vigor e o deperecimento das folhas, deperecini3nto progressivo que se eíFec-

tua ató o completo termo da vida do vegt3tal.

Dos caules das dicoíyledoneas é o das plantas sarmentosas o que mais

particularmente interessa aos que se consagram ao estudo das florestas bra-

sileiras. O professor, explicando a structura de tào interessantes vegetaes, de

que ha alginis annos se ha occupado, faz ver como e quanto j)ara a con-

formação espiral de alguns concorre o crescimento unilateral do tecido cor-

tical c lenhoso na peripheria do caule, accrescentando que pelo aspecto do

transformismo não é mais irregular o sarmento de structura anormal, porém

aquelle cujo tecido lenhoso em nada se afasta do das dicotyledoneas normaes,

porque este atlingiu ao mais alto grau de um crescimento incompleto, isto

é, quasi e.vclusivamente longitudinal, ao passo que aquelle é uma espécie de

atavismo para o duplo desenvolvimento typico das dicotyledoneas. Numerosos

são os caracteres deste atavismo, caracteres tanto mais dignos de attencão

quão pouco estudados sinão totalmente descurados e ignorados hão sido até

hoje.

No seu entender são as plantas sarmentosas, de par com as epi-

pliytas os mais notáveis caracteristicos das florestas seculares do lírazil.

Ora, si o estylo architecto:iico d 3 antigo Egypto teve por modelo de

suas pesadas columnas os troncos dos Cedros do Lvbano, do Svcomoro

e da Figueira Sagrada ; si os bosques druidicos da Europa crearam ou

inspirarain os monumentos gothicos daquella região, que architectura

seria capaz de copiar a magestade c a graça, a variedade e a riqueza

de nossas matas ? Por entre tão curiosas plantas rastejam as de caule

s(?rpentante que relembram, na apoucada orbita de sua existência, esses

pequenos navios de cabotagem, os quaes, não ousando aventurar-se ao

alto mar, navegam terra á t(,'rra, de costa á vista, e dii momento a

momento volvendo a dia para pedir-lhe auxilio e abrigo. .No tocante aos

caules sarmentosos insiste o professor em represou tal-os, formando um dos

mais distinctos grupos conhecidos entre tantas e tão variadas formas ve-

getaes.

Demonstrou como por meio da lula pela vida poderam taes plantas

transformar-s8, de arbuseulos (jue eram (como o indica o pequeno nu-

mero de folhas (jue produzem), em extiMisas cordas (jue se lhe íiguram

agora ser: — umas volúveis, outras gavinhosas, coidbrme a sua maior
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OU menor predisposição ao desenvolvimento do canle em linha iielicoi-

dal,—a mais bella, a mais commum e ao mesmo tempo a mais natural

desenvolueão da vida vegetativa.

Para que estes vegetaes tomassem uma forma tão singular foi ne-

cessário (|ue se exagerasse extraordinariamente o desenvolvimento longi-

tudinal do caule com quasi completa paralysia de seu crescimento late-

ral, de que foi decidido e muito eíficiente auxiliar o tecido do estojo

medullar, muito mais largo nestes do que em quaesquer outros vege-

taes.

Tratando dos caules chamados anormaes, o professor apresentou-os

como um caso de atavismo: — um primeiro gráo de reversão ao typo

dicotyledoneo normal, mas reversão que traz á lembrança as medidas

coersivas empregadas com excesso ou indevidamente, na ordem social,

contra abusos que, si deixam de existir, são substituídos por irregulari-

des mil vezes mais desastrosas.

Á causa principal, sinão única, da distensão longitiulinal dos caules

das trepadeiras é, no seu entender, a necessidade que têm estas plantas

de romper a espessa e alta ramagem das florestas onde vivem para re-

ceber na sua folhagem a iníluição dos raios sohires que tão de perto

entendem com os phenomenos physiologicos da chloropliylla ; e claro é

que tanto menos crescem ou, o que é o mesmo, tanto mais se appro-

ximam do typo dicotyledoneo regular, quanto menor é o obstáculo que

lhes intercepta a luz do sol. Tal é o caso em que se acham os sarmentos

das capoeiras ou das orlas das mattas, como geralmente o são os de

estructura anormal, de que houve anteriormente menção.

De suas próprias investigações, disse o professor que resaltavam nu-

merosas illações d'entre as quaes a de que constituem as plantas enre-

diças o typo mais recente, o ultimo modelo de flora actual. Assumptos

são estes, porém, que sobrelevam ao nivel de um curso popular em que

lhe era mister ficar adstricto unicamente á succinta descripção das for-

mas innumeraveis que tomam os caules das plantas, ou para se ergue-

rem altivas ás maiores alturas, ou para se coserem humildes á terra,

ou ainda para se apegarem, parasitas impertinentes, aos rochedos ou ás

outras plantas.

Tratando da morphologia da folha abre mão o professor da vastís-

sima nomenclatura que ella toma nas suas innumeras modiíicações e li-

mita-se a explicar a transformação evolucionai deste importante órgão,

desde os primeiros e mais singelos recortes do limbo até o mais alto

gráo de subdivisão do tecido parenchymatoso do mesmo, em redor de

cada ramúsculo nervural. A folha chamada composta é portanto uma
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folha decomposta, posto seja forçoso confessar que vai nessa decompo-

sição não uma inferioridade morphologica, mas aperfeiçoamento manifesto.

Em relação aos meios em que vive o vegetal e a adaptação que toma

para harmonisar-se com elles, cita alguns exemplos que tornam mui

clara esta adaptação. Assim é que para afazer-se uma planta ás planuras

seccas e arenosas do interior uu das províncias do Sul, sobre tantas

modificações porque s(jem passar em casos taes as camadas externas das

duas faces das folhas, franja-se-lhes o bordo em aguda serrilha, que, não

raras vezes, o recorte mais profundo do parenchyma ouriça, em muitas

espécies, de longos espinhos.

Fácil é dahi colher-se que a planta appropriada á existência do

viso dos montes ou dos planaltos, tão sujeitos ao frio do inverno e da

periódica irradiação nocturna, deve ter a folhagem revestida de pellos ou

de cotanilho que lhes sirvam de cobertura, caso em que se apresentam

algumas espécies de Lijrhnophoras e muitas outras plantas tormentosas das

serras e aUiplanuras do sertão.

Supponha-se agora que é na agua que d(n'e viver o vegetal ; — um
sem numero de alterações experimenta immediatamente a folha para

accommodar-se a este ambiente. Em umas espécies, transforma-se ella em
cabelladura pseudo-radicular que nutre e mantém o vegetal no meio das

aguas ; n'outras avoluma-se-lhe o peciolo, alveolando-se o tecido deste e

enchendo-se de ar, como bóia de, fluctuação incumbida de suster os órgãos

reproductores á tona d'agua, para que estejam em contacto immediato

com o oxygeneo da atmosphera e sob a acção directa da luz do Sol.

E' este o caso em que se acham algumas Pontederias ou Eichornias,

a Trapa natans e outras plantas a([uaticas.

Os vegetaes armados deste nií^do pela natureza para a luta pela vida

são os Alexandres e os Napoleões do mundo vegetativo; deu-lhes o (Ireador

toda a energia dos conquistadores e não ha cortar-lhes o passo, como o

demonstra a Eichornia azurea, a qual sob o nome de damn do laijo, na liahia,

e de baronczn, nas Alagoas, ha causado os maiores danuios aos rios do

littoral daquellas províncias.

A folha transforma-se, não raro, em gavinhas nas planias sarmentosas»

a ({uem a natureza negou o movimento espiral, de modo ([ue sem elle

podem estas plantas erguer-se ás maiores alturas e attingir os pontos inac-

cessiveis, muitas vezes aos próprios snrmenlos volúveis.

Em conclusão,—a folha [)resta-s(! aos mais importantes phenomenos da

vida, do vegetal, iníluenciado mui directa e eílicazmente, assim nas

funccões de nutrirão, como também na florescência, na fecundação e
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na protecção de que carece o ovulo ou a planta embryonaria até que

possa representar em toda a sua organisção o vegetal de que descende.

Assumptos são estes, porém, que só serão desenvolvidos nas prelecções

do anno subsequente, em continuação ás que estão condensadas no

presente resumo.

V. Hl—40
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Fundicion de plata S Miguel en Chileceto y las Minas de Famatina

en la Província de la Rioja. — Memoria dei Departamento de Ha-

cionda correspondente a 1' ano de 1877. — Palustra Azollae y Pa-

lustra Teiuiis jior el Dr. Carlos IJerg.

cami>ridge — Psyche Advertíser. Organ of the Kntomological Club, Nos. 35-38 —
Hiilletin cf tlie Museum of Comparalive Zoology, Leitor n. 1. —
Fiflinlb Aiinual Heport of tbe President of Harvard College 1874-75.

Oaracus — Kstudíos sobre la Flora de Venezuela, por A. Krnst.

Oasorta — Ceuno íntorno ai Ciardino Botânico delia Real Casa, por el Dot. N.

Terraccíano, 1876.

Ceará — O Independente.

ouristiatiLa — (íeologisko Undersogelser i Bergens Ornegn af Th. Hiorldalil og M.

Irgens, 1862.

Coraova — Periódico Zoológico, Organo de la Sociedad Zoológica Argentina,

tomo 3, ent. 1.

Oonstantinopia — Legíslalion Oltomane, par Gregoir Arístarchi Bey, 3ni''. partic, Droit

Adininístratif, 1875.—Trailé de Géographie Générale de TEmpire

Ottoman, par A. Synvet, 1872.

Curitytoa. — Leis e Regulamentos da Província do Paraná, tomo 24, 1877.

i>orpat — Roise nach dcm Nordosten des europsaciscben Russlands durch díe

Tundron der Samojoden, zum arklischen Uralgebirge, 1848-1854,

Faiaise — Catalogue et prix-courant de l'Ktablissement borticole de P. Sebire,

1876.

norcn^-a — Arcliivío per TAntropologia e la lUnologia, Dot. Paolo Mantegazza,

7" vol., fa^c. 3 e 4; 8° vol., fase. 2.—Socielà Toscana di Scienze

Naturali, adunanza dei di 3 Genaio, 5 Maggío e 10 ^ovem-

bre 1878.

Fortaleza — Pedro IL

Fraticfort S/M — Berícbt ueber dio Senckenbergiscbe nalurforscliende Gesellscliaft.

Vom Juni 1876 bis J uni 1877.

Hariein — Notice sur quelques espèces et variélés de Lis, par .L H. Korelage 1

parlie 1874.

Hyères — Calaloque Gónéral. Prix-courant daui IT-tablissement dTlorticulture

de Ch. IIuber& C.« 1878.

Liòge — Annaies de la Sociólé Geologique do Bolgique , tomes 2 et 3, 1874-76

Lipsia — Ueber die Naupliusbrut der Garneolen, 1877, von Fritz AluUer, wi-

aucli díe Stiiikkòlbclien der weibliclien Maracujáfalter, 1877.

—

K. F. Kôliler's Anliquarium Catalogues Ns. 300, 301 ; 1S78. —
Vierter Bericbt des Museums fur Yolkerkunde, 1876.—Verzeichiiiss

von Werken aus dem Gesamn)lgebiete der Botanik N. 121, 122,

123, und dor AllgtMneinen Naturgescliichte und Zoologie, von List

& Francke, 1878.
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iLiisiJoa — O Jardim Botânico de Darwin, Poema traduzido do inglez, por V. P.

Noiasco da Ciinlia, 1803. — Boletim da Sociedade de Geographia,

^l. 1, Dezembro de 187(5. —.Museu da Beal Associação dos Archi-

tectos Civis e Archeologos Portuguezes, 1876.

Londres — (Iiiide fdíndian Mnseum,187r).—Englisli Visible Speech for the Million

by Alex. Melville Bell. —Catalogue of the Colleclions forwarded

from Índia to tlio International Kxhibition of 1872. —Nature : A.

Weikly Illustrated Journal of Science, N. 422, vol. 17, 1877. —
Notes on Braziiian Entomelogy; Odoursemitted by Butterflies and

Molhs, by Fritz Muller.—Anti-slavery Repórter, vol. 20, N. 5. —
Catalogue of works on the finearts, architecture, the galleries of

costume, porlraits, ornament old woodcut books ; A rough list of

cheap books to be sold immediately ; Catalogue of the rare

books and manuscripts of the Didot collection; Catalogue of works

on Antiquities, Hyslory, Archeology, Genealogy, Heraldry and

Numismatics ; Catalogue of works on Science, Natural History

Malhematics, Enginering, Mining, &, 1877 ; Gruk & Latin Clas-

sic. 1878; A new catalogue of works on european Philology, and

the minor european languages, 1878, oíTered for cash by Bernard

Quarifich.

i-.ix:«:enatnirgo — Publications de rinsfitut Royal, Grand Ducal, tome 16, 1877.

Aiaceió — Diário das Alagoas.—O Século.—O Liberal.

Madrid. — Boletill de la Sociedade Geográfica, tomo 1 , ns. 2, 3 y 6.

iMa<istriciit — Comptoir Paléonlologique et Mineralogique de Casimir Ubaghs, 1878

»ranáos — Amazonas.

Tviancucster — Transactions of the Geological Society. Part. 8, 14, 15, 16, 18, 19

20, 21 and 22, vol. 14.

IMarantião — O Paiz.

ivietz — iMcmoires de TAcademie, 58""* année, 1873-76, 3"' serie, S"»^ année.

aiexico — Boletin dei Ministério de Fomento de la Republica, ns 27 a 41:

Annales dei mismo, tomo 3; Revista Meteorológica mensal,

Febrero y Marzo de 1878 ; Mexican Contributions to lhe Bulletin

of International Meteorological Observai ions taken simultaneously

on Warch and April 1878.

Rioscoii — Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes, année 1877, n. 4,

1878 n.l.

isastiviíio • — lufroduction and Succcssion of Vertebrale Life in America, by Pro-

fessor O. C. Marsh, 1877.

ivova Bí"andemi»u.r£ço. . .— Arcliiv des Vereius der Freunde der Naturgeschichte in Mecklem-

burg, 1876.

3Vova Orioans — Grafting of the Sugar Cane. — A Report to the President and Direc-

tors of the Julius Robert Diffusion Process Co, by Dr. Otto

Krraiz, 187o.

]Vova-Yoru — The popular Science Monthly, N». 61, 63, 64, 65,67, 68, 70, 71, 73,

74, 75, 77, 78, 79, 80 ; Supplement, n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15 and 16.— Catalogo de las bombas de vapor de

Guild & Garrison, 1878.— Entomological Notes bearing on evo-

lution by Raphael Meldola, 1878.—Metropolitan Museum of Art.

Eigth annual Report of the Trustes of the Association, 1878.

V. 111—41
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Palermo — Nuovi Generi e Nuove Specie di Piante cultivate nel Real Orto Botâ-

nico, por Agostino ToJaro, fase. 2°, 18G0.

Pariz — Bullelin il'liiseclologie Agricole, 2rae année, n. 8 a 12.—Bullelin men-

suel de la Suciéié Liiiéennc. Sóance du G Mars 18^8.— Bulle-

lin inensupl dela Soc'été d'Accliniation,3'"'^ série, tome 5°^, n. 1,

2, 3, 4, 6, 7, et 10. L. Malhieu. Catalogue des inslruments an-

thropologiques, 1873.— Journal de la Société Centrale dTlorti-

culliire de France, tome 12"*, jusqu'au móis d'Octobre et V.\n-

nuaire de 1878, tome 11""% 2°"^ serie, depuis Septembre jusqu'a

Decembre 1877. — Revue Scientiíique de la France et de re-

franger, 5""' annuée, n. 27 aii 31.—Kxposilion des Sciences An-

thropologiqiies, 1878.—Sociéié Iiupériale des Amis des Sciences

Naturelles, d'Anlhropologie et d'Kllmograpl)ie de Moscou, 1878.

—Catalogue des Livre.s de A. F.ndes, Juiliet k Septembre 1878.

—Considerations sur Taboiilion de Tesclavage et surlacoloni-

sation au Brésil, par L. Micliaux-Bellaire, 1876. — Grammaire

raisonnée de la langue Oltomane par James W. Redhouse, 1846.

Voyage dans TAfrique Centrale par le Dr. Gustave Nachtigall,

18f59.— Panorama de la déíense de Pariz contre les armées alle-

mandes, par Pliilippoteau, 1875.— Catalogue raisonné des pro-

duitsde Tagriculture et de 1'horticulture egypciennes a Texposi-

tion de 1873 à Vienne par G. Delchevalerie.

Ptoiíaaeipiiia — Memoir on lhe novel formation of the bollom of Ships and Vesselsj

proposed by Trajano A. de Carvalho, 1876.

TPisa — Atti de la Socielá Toscana di Scienze Naturali, vol. 3, fase. 1 e 2.

Rio de Janeiro — A Exposição de Obras Publicas em 1875.— Estudos Económicos por

H. C. Carey, 1878.—Collecção das Leis e Decisões do Governo do

Brazil de 1829.— Associação Brazilcira de Acclimação ; Revista

trimensal, tomo 2, n. 2 ; Relatório de seus trabalhos de 1876.

—

Descripção do projecto da Estação Marítima da Estrada de Ferro

de D. Pedro IL—Revista Agrícola do Imperial Instituto Flumi-

nense de Agricultura, n. 3 do 7" vol. e 1 do 8°. — Annaes do

Parlamento Brazileiro, Camará dos Senhores Deputados, Ses-

sões de 1827, 1828, 1829, 1853, 1854, 1855, 1876 e 1877. — Ca-

talogo da Bibliotheca Municipal.—Annaes da Ribliotheca Nacio-

nal, faíc. 2. do 3° vol., 1 e 2 do 4°. — lielatorio do Director da

Escola de Minas de Ouro Preto de 6 de Fevereiro de 1878. —
Idem da Bibliolheca Municipitl de 1877, pelo Bibliolhecario Af-

fonso Herculano de Lima.—Idem da Escola Polytechnica em 23

de Março de 1878. — Idem da Estrada de Ferro de D. Pedro II,

de 1876 e de 1877, pela Director F. Pereira Passos. — Idem do

Presidente da Junta Central de llygiene, apresentado em Abril

de 1873 e Março de 1872. — Idem apresentado na 1^ Sessão da

16* Legislativa, pelo Ministro da Marinha Conselheiro A. Pereira

FraMCO. — Almanak po[)uIar para 187>^. organisado por Dias da

Silva Júnior.— Província do ]\Liranhâo, Breve Memoria pelo Dr.

C. Aug. Manjues. — Theses sobre Cólon isação do Brazil, pelo

conselheiro João Cardoso de Menezes e Souza, 1875. — Breves

apontamentos para o estudo das questões relativas ao ensino

normal primário e â educação popular pelo Dr. J, Teixeira de
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Rio d© janeiro — Macedo, 1877.—Diário Onicial— Cruzeiro.—Gazeta He iNoticias.

—Repórter.—Revista Iliustrada.

Rocuester — Notice of tlie Ward Cabinels, in llie Univeríity, 1863.

j^o^a — Bolletino dei R. Comitato Geológico d'ltalia, volumes 7 e 8,' annos

187(5-77.

Saniarom — Haixo Amazonas.

sanctiafto — Guia dei Museo Nacional de Chile, 1878.

Santos — Idéa.

s. F»etersiuurso — Notice sur les forèts et leurs prpduits, par P. N. Wereklia, 1873.—

Builetin du Congros International de Botanique et d'Horliculture

le 6/18, le 8/20 et le 10/22 Mai 1869.—Enunieratio Plantaram No-

varum, 15 Junii 1841, 22 Octobr. 1842, Cl. Sclirenk. — Cica-

dearum Generum Specierumque Revisio, E. Regei, 1876.

s^raveniiague — Tidschrift voor Entomologie, Twintigst Deel .laargang 1876-1877,

Een en Twintigst Deel Jaargang 1877-78.

stocxoimo — Supplément a la Notice des Tableaux du Musèe national, 1874

.

Terento — Annual Report of the Commissioner of Agricultura and Arts for lhe

Province of Ontário for the year 1874.

Tonionsa — Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle— IO""" année 1875-76, li""*

année 1876-77, 2™^ fase.

Va^sonras — O Município.

Vienna d'Anstria — Uber zwei neue Eidecksen-Arten aus Sud-Amerika und Borneo von

Dr. Franz Steindachner, wie auch die Susswasserfische des

Sudostlichen Brasilien.

Wasnington — Monthly Report of the Departenienl of Agricultura for June, 1874.

—

A Catalogue of the ForestTrees of the United StatesEntoraoIogical

Commission, 1877. — Eightenth Annual Report of the Columbia

Institution for the Deaf and Dunib for the year ending .Tune

30, 1875.

Bibliolheca do Museu ISacional do Rio de Janeiro, em 31 de Dezembro de 1878.
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EXPLICAÇÃO DAS FIGURAS

Estampa 7

Fig. 1. — Sangue de um pombo picado pela Bothrops-jaramcnssâ, exami-

nado 24 horas depois, 1,000 diam. Yem-se ahi numerosos corpúsculos esphe-

ricos, como aquelles que existem no veneno e bactérias bacillares de varias

dimensões.

Fíg. 2. — Secção longitudinal da glândula weiwmúíeru de Bolhrops-jamrdca.

Fig. 3. — Corpúsculos esphericos moveis do veneno do Crotalas hórridas,

1,000 diam.

Fig. 4. — Veneno da Bothrops-jararáca, no estado fresco. Vem-se ahi pe-

queninos corpúsculos irregularmente esphericos, alguns dos quaes tinham mo-

vimentos.

Fig. 5. — Glóbulos vermelhos do sangue de um animal picado pelo Cro-

talus em via de destruição. Por entre os glóbulos existem corpúsculos esphe-

ricos de dimensões diíTerentes, os quaes eram dotados de movimentos

oscillatorios.

Fig. 0. — Veneno do Crotalus, secco. Notam-se ahi as linhas curvas das

fracturas do veneno e corpúsculos dispostas em series lineares.

Fig. 7. — Sangue de um pombo que succumbio á inoculação do sangue

de outro pombo picado pelo Crotalas. Não ha vestígios de glóbulos. Apenas

observam-se bolhas de gaz apresentando formas muito variadas e pequenos cor-

púsculos redondos, formando cadeias de 3 e 4, mas immoveis.

Fig. 8. — Veneno fresco do Crotalas hórridas, contendo corpúsculos esphe-

ricos, 1,000 diam.

Fig. 9. — Primeira phase da destruição dos glóbulos.

Fig. 10. — Sangue normal posto em contacto com o veneno debaixo do

microscópio. Diífusão da matéria corante, tnnumeros corpúsculos esphericos.
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Estampa VIII--X

/w';/. 1 «' \. v^asas de lilujaroiihilidraK, aiigiiiciitadas duas vezes (u que

d'ahi por diaiile, mais brevemente, íica indicado por '2: l).

Fifj. 1. Do ribeirão dos Bugres .1. .1'—casa livre de larva..'!—vista

de cima. .1'—vista da face ventral, mostrando as duas portas da casa.

B. B' — casa fixada de nympha. B— vista decima. B\ — vista da face

ventral; não bavendo mais parede ventral, ve-se a cavidade interior da

casa.

Fiff. 2. Da gruta dos Macacos ( « Aflenwinkel » ). Casas livres de

larvas. .1. D — vistas de cima, mostrando o orifício dorsal. .4' — a casa

— l — vista da lace ventral.

luçj. 3. Do ribeirão do Garcia. Casas livres de hirvas, com chaminé,

vistas do lado.

F/f/. \. Da triste Miséria de Blumenau ( « Trauriger .lammer » ). A, B. —
casas de larvas, livres, vistas de lado. C, C — casa de nympha, fixada,

sem chaminé. C — vista de cima. (" — vista da face ventral ; vê-se no

interior o' casulo soltu da nympha.

Fi(j. 5 e 0. Casas de Hijdropsijrhidras, de tamanho natural.

Fhj. ."). Do ribeirão dos Bugres: .1. .t' — casa de nympha. Á — vista

decima. .4' — vista da face ventral, com a cavidade interna aberta. B —
casulo membranaceo de nympha, incluido na casa de pedras, fi' — crivo

do extremo do mesmo casulo (15: 1).

Fig. 6. BInjncophiíax. Da gruta dos Macacos. .4 — casa de larva, im-

movel, com varanda em forma de funil, coberta de uma rede. B. J?'

—

casa de nymphas. B — vistas de cima. B' — vistas da face ventral.

Fi(j. 7 e 1."). Casas de Leptocerideas.

Fi(j. 7. llaniíjs habitados por larvas de Lcptocerhleas, de tamanho na-

tural, .í — casa de nympha. 4'— a mesma cortada longitudinalmente. />

—

pedra tapando a entrada, n — casulo nuíuibranaceo da nympha. or —
crivo no extremo do casulo, ca — tubo excavado pela larva, o — buraco

na parede (ht tubo. n( — medulla ilo ramo.

.4". O crivo (or). 8: l.

B. Outro ramo encerrando a nympha, notável por achar-se o crivo do

casulo applicado ao orificio lateral do tubo. li' — esse orificio com o

crivo, 8: 1.
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C. Ramo ôco, encerrando a nympha. 6"—secção longitudinal do mesmo;

as lettras como (^m .1'.

Fifj. 8. Gminícha, do ribíurão do (iarcia. .1. Grupos de estojos fixados,

de tamanho natural ; os maiores são de machos, os menores de fêmeas.

B. Tampa do orifício posterior, com buraco central e circular, 8: i. C.

Tampas anlxíriores de fêmeas, com fenda transversal abaixo do centro,

8: 1. D — dita de um macho, 8: 1.

Fig. 9. Estojo de Gnimicha, occupado pijr nympha intrusa, tapado

com uma pedra (p) e fixado por um disco transversal, sem peciolo (d),

cr — logar onde no interior ha um crivo transversal. Do ribeirão do

Garcia. De tamaniio natural.

B. Ptnlra que sérvio de tampa ao estojo A, removida pela nympha

ao sahir do estojo, com o annel crivado que a ligava ao estojo (5: 1).

Fig. 10. Grmnlríiinha, da gruta dos Macacos. .4. Estojos de nymphas

fixados, de tammho natural. B. Tampa anterior com fenda transversal

acima do centro, 1."): 1.

Fig. 11. -1. Casa feita de sementes de CalUtriche, de um ribeirinho

tributário do ribeirão do Garcia, 3 : 1

.

A. A\ Entrada mesma casa, fechada por uma membrana transversal,

com buraco central, 15: 1.

B. Entrada de outra casa, ainda aberta, 3:1.

Fig. 12. Casas de p^^dacinhos de madeira, do ribeirão do Garcia 2:1.

-1. .1'. Casa de nympha fixada. .1 — vista do lado central. .1' — vista

do lado esquerdo. .(" — tampa anterior. .1'" dita posterior da mesma

casa 8:1.
B. Casa de larva, livre, vista do lado ventral.

Fig. 13. A. Estojo de nympha coberto de areia finíssima, do ribeirão

do Garcia, visto do lado direito, 3. 1. .1'. Extremo posterior do mesmo

estojo, com o disco adhesivo, 15: 1. J" — tampa anterior, i'" — dita

posterior do mesmo, 15: T.

Fig. 14. Canulos de pedras, espécie maior, do ribeirão dos Bugres,

vistos do lado direito, de tamanho natural, sendo .1 — casas de larvas,

livres. B, C — casas de nymphas fixadas, menores (de machos?) D, E—
ditas maiores (de fêmeas?) A' — paredes transversaes do extremo posterior

das casas de larvas (A), 3: l. B\ C Extremo anterior das casas de

nymphas (B, C), 3: 1. B\ Fenda do extremo posterior da casa de nym-

pha (B), 15: 1. C"—Dita do extremo anterior de C, 15: l.—E'—Extremo

posterior da casa de nympha (E), 3: 1.

E". Secção longitudinal do mesmo extremo, 6: 1.

Fig. 15—Canndos de pedras, espécie menor, da gruta dos Macacos,

V. Ill — 43
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vistos do lado direito, de tamanho natural, sendo A casas de larvas, li-

vres, B casas de nyniplias, fixadas. .1' parede transversal do extremo pos-

terior de casa de larva, lõ: 1 W extremo posterior, /i" dito anterior de

D, 4: 1. /í'" fenda do extremo posterior e B'" margem ventral da fenda

anterior de B, 15: 1.

Fíg. IG— 17. Casas de posição systematica incerta.

Flfj. 16. Casas de folhas, de diversos ribeiros, de tamanho natural, A
.1' B, B' C— Casas de larvas livres, sendo -1, B, C vistas xle cima, .1' B' da,

face ventral.

/)—Casa de nympha, fixada, rr indica o logar, em que se acha o

crivo posterior. Z)'—Crivo anterior chi mesma casa, 5: 1.

E—Secção transversal de uma casa, de tamanho natural.

Fig. 17. Casas de folhas de larvas vivendo entre as folhas de Bromo-

liaceas parasitas do mato virgem, 2: 1. A, B, vistas de cima, .1' B' as

mesmas, vistas da face ventral. C, C Secções transversaes de uma casa, 5: 1.

Fig 18—21 Casas de Sericostomidcas do género HeUcopsijchc, 2: 1.

Fig. 18. Do Ribeirão da Triste Miséria de Blumenau. B,B' /í"—Tampas

de casas de nymphas, 8: 1.

Fig. \\). Do Uibeiráo Branco (« Weissbach» ). B, B' B"— Tampas de

casas de nymphas, 8: 1.

Fig. 20. De remansos do ribeiruo do Garcia.

Fig. 21. Do ribeirão do Garcia.

Fig. '^2—IJO. Casas de Ilijdruplilideas, i^: 1.

Fig. 22. Canudinhos, cobertos de areia linissima, do ribeirão dos Bugres.

A, .1' B. Casas de larvas livres, sendo vistas—A—da face ventral, A'—
do lad(^ esquerdo, B (outra casa) de cima.

C— casa de nymplia, fixada, vista de cima. C— a mesma, do lado es-

querdo. C"— a mesma, vista da face ventral.

D— Casa de larva, vista de cima, 15: 1.

Fig. 23. .1, B, C,— Casas de larvas, cobertas de areia do ribeirão dos

Bugres, vistas do lado.

C— Secção transversal de C.

Fig. 24.— Casas de outra espécie, do mesmo ribeirão dos Bugres. A—
Casa de larvas, livre, de algas (ou uutrus fragmentos de plantas) verdes.

B, C. Casas de nymphas, fixadas, de Diatomaceas. /), W— O material para

a construccão destas casas, 00: 1.

Fig. 25. Casas transparentes, construidas sem corpos estranhos, do ri-

beirã(j dos Bugres. .1 — Casa de larva, livre. B— casa de nympha, fixa-

da pela margem ventral. If /i"— Secções transversaes de B.

Fig. 21». (>asas Diaulns Ladislarii, do )'il)eirão dos Bugres.
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A— Casa normal, de dons canos. V— Secção transversal da mesma,

15: 1.

B. (]asa de três canos (única que se achou).

C.— Casa de larva íiinda em via de conslruccão, como se ve dos ex_

Iremos ainda pouco prolongados além dos canos, 25 ; 1

.

Fifj. 11. Casas de Lagenopsjjrlic Sj)íroiiij)w, de um ribeiriídio allluenle do

ribeirão do Garcia (nas terras de Henrique Kaier). A, B, C, D. Casas de

larvas de diíTerente edade, livres, vistas do lado.

E.— Casa fixada, cuja larva ainda não se transformou em nympha,

vista de cima.

F.— Casa de nympha fixada, vista de cima. F' F' F" — Secções trans-

versaes da mesma casa pelos pontos f /"' /"".

Fí(j 28. Casas de Lagenopsijche liijallna, do ribeirão dos Bugres. A—
casa de larva. B, C — de nymphas.

Fig. 29. Casas de Rlujachopsijche Ilageníi, do ribeirão da gruta dos Ma-

cacos («Affenwinkel»), em cima do salto do mesmo ribeirão.

A, B, (,',—Casas de larvas de diíTerente edade, fixadas por uma corda

flexivel, abertas em ambos os extremos, h— parte mais nova da casa.

D'E— Casas dè larvas, já fechadas em um dos extremos.

F. Casa de nympha fechada de todos os lados, fixada por um esteio

curto, rijo. F— Secção transversal da mesma casa.
*

Fig. \0. Casas de Peltopsijche Sieboldii, do ribeirão do Garcia. .1—casa

de larva, B— de nympha, sendo uma e outra fixadas por toda a face

ventral. .1'— Secção transversal de A.

Supplemento. Estampa XI

Fig. l' (dimens. nat.) A B. Casas de larvas de uma Hydropsychidea,

vivendo nos rochedos de cachoeiras. C casas de nymphas da mesma es-

pécie. C secção transversal de uma destas casas, augmentada três vezes.

Fig. 2 (augm. 15 vezes) 1 B C. Extremo posterior de casas de nym-

phas de Grumiciíella, visto de cima .1' 6' C\ Dito visto do lado esquerdo,

sendo .1 A' da cachoeira da Triste Miséria de Blumenau, B B' de uma
cachoeira perto de Belxior, C C do ribeirão do Caeté. D. Casa de uma
larva novinha da mesma espécie, do ribeirão do Caeté, vista do lado di_

reito. E F G Tampas de casas de nymphas do mesmo ribeirão.

Fig. l\ (augm. *i vezes). Tubos habitados por larvas intrusas. (Tetra-
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centrou?) sendo 1 air d, tubos dr Sdodrs fiemma, H e 1 tubos de Ma-

rília minor e A' uiu tubo da r.rumichella.

Fiij. i. Casa de uma larva [Tetraceutron ? ) do ribeirão dos Bugres

vista pela face ventral (augm. 2 vezes).

Fiíj. .") (augni. '1 vezes). Tubos de uma espécie de Setodes A A\ Tuho

de larva visto debaixo em .1, de cima em .1'. B C D Tubos das nvm-

phas. D' Tampa do extremo posterior de D, (augm. O vezes).

rifj. V). \ lampa da casa de Helicopsyclie da fig. 20. (Est. MU do

Vol. n[ dos Archivos! augm. l.') vezes \) C. Fendas de outras tampas da

mesma espécie augm. iõ vezes.

F/V/. 7. Tampa da casa de Helicopsycbe da fig. :21 (Est. VIII) augm.

lõ vezes.

Fig. 8 (augm. 8 vezes). Casas de liydroptilideas das cachoeiras, sendo

o A casa de larva, /> e C casas de nympíuis fixadas e suspensas pelo

extremo posterior.

Fifj. 9 (dimens. nat.) Estojos de algum Trichoptero de posição incerta,

sendo í do ri])eirão dos Bugres, It do ril)eirão do Carcia.



ERRATA

A seguinte nota foi-nos remeltida pelo Sr. Dr. Frederico MiiUer para ser addícionada ao seu

Irabaliio «obre Leptocerideas, á pagina 127 deste volume.

A. CoMMissÃo DE Redacção.

Por um descuido deixei de examinar no anno passado os palpos dos machos e por isso col-

loquei erradamente a Gnmicha na familia dos Zeptocerideas (ou Mystacideas,) seguindo o exemplo

de Hagên) que a chama de Leptocenis GriíTãicha. O insecto perfeito concorda nos esporões dos

tíbias 8 outros caracteres com o género Bariji^entliiis, de que Burmeister descreveu duas espécies pro-

venientes de Nova-Friburgo. Ora, esse género, a que a Griímiclia parece ser alliada foi também col-

locada novamente na familia dos Leptoceridea.s por Mac-Lachlan. O meu erro provém danimia con-

liança que puz nesses dous distinctos entomologistas, que hoje são as primeiras autoridades no tocante

aos Trichopterus, — Fritz Muller.
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Carlos Frederico Hartt, Director da 3* Secção do Museu Nacional, Chefe da Commis-
aão Geológica do Brasil e Professor da Universidade de Cornell, falleceu a 18 de Março do

anno próximo findo (1878,) deixando neste Museu, que se honrava de contal-o entre os

seus mais distinctos auxiliares, uma lacuna tanto mais difíicilmente preenchivel quanto
maia a sentem as saudades deixadas pelas distincções individuaes de quem as sabia alliar

na máxima âdalg-uia do coraf^ão aos mais profundos estudos que foram até hoje em-
prehendidos sobre a natureza geológica do Brasil, como a respeito das linguas que fal-

laram seus aborigenas e da archeologia brasileira.

Carlos Frederico Hartt, alguns annos antes apenas iniciado no estádio luminoso dos

labores da sciencia, deixou inconcussos testemunhos de sua activa e fecunda intelligen-

cia nos trabalhos a que se havia ultimamente dedicado e cuja máxima parte aguarda a

luz da publicidade.
Cumpra este sagrado dever o Governo Imperial ; empenhe-se n'isso a alta adminis-

tração deste paiz que o illustre geólogo chamava sua nova pátria e que táo de coração

idolatrava,que vai n'isso menos o tributo de respeito devido ao sábio que succumbiu em
afanoso labor ao serviço deste império, do que um encargo emprehendido em beneficio

e honra do próprio paiz.

Carlos Luiz de Saules Júnior,sub-director da mesma secção, a quem em Março de 1878
enlutara a irreparável perda de Carlos Hartt, sete mezes depois d'aquelle fatal aconteci-
mento, immergia também nas sombras mysteriosas do sepulchro.

Uma coincidência fatal envolve a existência destes dous jovens naturalistas.
Si um feliz acaso parecia havel-os enlaçado caprichosamente pela identidade de seu

nome, pela homogeneidade de seu caracter e de sua florente juveniiidade e finalmente
pela semelhança de seu amor á mesma sciencia, uma horrível coincidência dessa fatali-

dade, que é sempre lógica nas angustias da morte como nas trevas da ignorância, quiz
que arrancados fossem ambos à vida, quasi a um tempo e sem que tempo houvéssemos
siquer a prevenirmo-nos de tamanha perda ! Carlos de Saules Júnior, falleceu a 11 de Ou-
tubro de 1878, contando 28 annos e 4 mezes de edade.



LEPíDOPTEROS

O lepid(3ptero, que vamos estudar em todas as phases de sua existência,

tanto sob o ponto de vista anatómico como physiologico, encontra-se desenhado

nas obras de Historia Natural de Clienú e Bois Duval e como pertencendo á fa-

milia das fJeliconidias, género Heliconia, espécie Narcéa.

Copiando dos specimens que lhes foram oíTerecidos os caracteres do lepi-

doptero, aqnelles naturalistas confessam lhes serem desconhecidas a vida do

insecto, a natureza da larva e a conformação da chysalidade, esta, aliás, de uma
belleza admirável.

Existe, é verdade, a descripção da Heliconia narcea das Antilhas, porém este

lepidoptero distancia-se do nosso na grandeza do corpo, na extensão das azas an-

teriores, nas fortes nervuras que ellas apresentam, na modificação e disposição

das cores e no pontuado branco que se observa na superfície superior das azas

posteriores.

O mesmo acontece relativamente a Lyoorea aslergastcs de Doubleday.

Ho que acabamos de dizer deprehende-se facilmente a existência de dous

V. IV—

1
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lepidopteros com diversos caracteres, collocados no mesmo grau genérico

da classificação insectologica, porém não bem determinados em relação

á espécie.

Para remover este inconveniente julgamos satisfactorio o seguinte

recurso—Reservar para o lepidoptero das Antilhas o epitheto

—

narcea—
indicando a espécie e para o que estudamos o de— áurea— attendendo

ao magnifico dourado metallico que apresenta a chrysalida.

Em Sciencias ^'aturaes, como em qualquer outro ramo de conheci-

mentos humanos, não somos, nem podemos ser legisladores, e pois, a in-

dicação que fazemos somente terá curso legal quando pelos mestres da

sciencia for sanccionada.

Borboleta

o corpo do insecto, comprehendendo o thorax e o abdómen, mede

ordinariamente dous centímetros de comprimento. Dizemos ordinariamen-

te porque, quando a nutrição da larva é perfeita e abundante, esta

toma maior desenvolvimento e por conseguinte mais desenvolvidos se

apresentam os corpos da chrysalida e do insecto.

A cabeça é coriacea e arredondada; os olhos são simplices, ovaes, par-

dacentos e salientes, notando-se entre elles e na parte superior alguns

pontos brancos, ordinariamente em numero de quatro.

Uma tromba moUe, comprida, enrolada em espiral, quando em repouso,

bifurcada na extremidade livre, acha-se coUocada na i)artc anterior e in-

ferior da cabeça.
o

Essa tromba, modificação das nuuidibulas, em consequência das con-

dicções de existência do insecto, compõe-se de dous filetes mais ou me-

nos pilosos e unidos em toda a sua extensão e apresenta, em sua base,

como se observa em todos os lepidopteros, de um lado uma espécie de

tubérculo, e de outro um corpo membranoso, vestígios, no pensar dos en-

tumologistas, das mandíbulas modificadas em sua forma, estruclura e dispo-

sição.

Duas antennas fornuulas de diversas peças articuiadas, engrossando pa-

ra as extremidades livres, amarelladas nesses pontos e pretas no restan-

te de sua extensão, mais curtas que o corpo do insecto, porém tendo
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O duplo do comprimento da cabeça e do thorax reunidos, servem de

orgãí) do tacto.

O thorax, que se compõe do proto-thorax, meso-thorax e meta-

tliorav, quasi inteiramente contundidos, é escuro e coriaceo e nelle se

fixam as patas do insecto, bem como as suas azas.

Tanto a cabeça como o thorax são levemente avelludados, sendo este

mais do que aquella.

O ventre é cylindroide, molle, como que anneUado, mais consistente

na parte superior (dorso) do que na inferior, sendo aqueUa pardacenta

6 esta amarellada, e grossa para a extremidade caudal, afinando para o

corselete.

No corselete, que tem a forma oval, inserem-se as quatro patas do

insecto; as duas dianteiras no meso-thorax, e as duas trazeiras no meta-

thorax.

Às patas são pardas na região femural e escuras ou quasi pretas na

tibial e no tarso, sendo este mais extenso do que a região tibial e esta

do mesmo modo quanto á coixa ou região femural.

Estas patas chamadas

—

verdadeiras—porque se prestam essencialmente

á progressão e sustentação do insecto, são pilosas para as extremidades.

Além dessas encontram-se mais duas rudimentares, cobertas de pellos

amarellados, formando, por sua posição, uma espécie de colleira em volta do

pescoço do insecto; são as patas chamadas palatinas, de que faliam os na-

turalistas e que não servem á progressão.

O insecto apresenta quatro azas: duas grandes, anteriores, superiores, ou

dianteiras e duas pequenas, posteriores, inferiores ou trazeiras; todas, porém,

fixadas no corselete; as anteriores no meso-thorax, as posteriores, no meta-

thorax.

Estas azas conservam-se perpendiculares e ordinariamente unidas

quando o insecto pousa em qualquer objecto.

As azas anteriores tem de dous e meio a três centímetros de exten-

são longitudinal e de um e meio a dous no diâmetro transversal; sua for-

ma approxima-se á de um triangulo irregular.

O bordo anterior da aza é convexo e fibroso; o posterior anguloso,

sendo a linha externa quasi recta e a interna concava; o ápice insere-se

no corselete.

As azas posteriores, inteiramente livres, ofterecem uma forma oval,

medindo em seu maior diâmetro dous centimetros folgados e um no sen-

tido transversal.
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As grandes azas são matisadas da maneira seguinte: a extremidade

livre da aza, na extensão de centimetro e meio, é de uma còr escura

pardacenta, apresentando em seu terço externo uma lunula branca, a qual,

algumas vezes, se mostra bi ou tri-partida.

Unida a esse espaço escuro acha-se uma facha larga, transversal,

amarella, còr de canário e logo após um largo campo alaranjado.

Do ponto de inserção da aza no corselete destaca-se uma listra es-

treita, còr de havana, curva, margeando, á distancia de alguns millimetros,

o bordo posterior e indo ao angulo que nesse bordo existe.

Três manchas da mesma còr das listras se encontram ainda no es-

paço alaranjado; uma perto do bordo anterior da aza e as outras junto

á facha amarellada.

Face inferior.—A face interior das grandes azas é matisada do mesmo

modo que a superior, somente as cores são desmaiadas, notando-se no lado

externo da linuila três pequenos pontos est)ranquiçados.

As pequenas azas apresentam o colorido no sentido de seu maior

diâmetro; assim temos, principiando do bordo anterior da face superior, uma

superfície de còr amarella palha que corresponde ao bordo posterior da

grande aza; uma liidia estreita de còr parda clara; uma facha amarella, còr

de canário; uma listra còr de café, com u bordo inferior recortado; uma

outra faixa amarella alaranjada e também recortada, fnialmente uma fita

curva e còr de café, margeando o bordo posterior da aza.

A face inferior diííerencia-se da superior por ser mais limitada ou

antes estreita a superfície còr de palha do bordo anterior; por apresentar

no bordo posterior doze pontos brancos, e por serem as cores mais des-

maiadas.

Nos dous primeiros dias de sua existência as faixas centraes e

amandlas còr de canário ([iie se observam nas pequenas azas são com-

pletamente transparentes, tornando-se carregadas na còr pela idade do le-

pidoptero.

A borboleta que acabamos de descrever, vòa rasteira e em compa-

nhia de suas congéneres, não doudcja no esvoaçar, e apraz-se em procu-

rar o alimento, das 10 horas da manhã ás três da tarde, quando o dia é

claro e o sol brilhante.

Dorme em communidade e para isso escolhe um arbusto esgalhado

e pouco provido de folhas e alii passa a noite conjunctamente com as suas

companheiras; não deixando de ser interessante ver, á noitinha, o arbusto
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apresentar em seus galhos numerosas borboletas suspensas pelas patas e

com -as azas unidas e pendidas para a terra.

O individuo masculino ó algumas vezes maior que o feminino; a

copula se faz sobre as folhas dos vegetaes, permanecendo por largo tem-

po deitadas de lado as borboletas e começando este acto da fecundação

por negaças feitas pelo individuo-femea, o qual; por seus variados e aéreos

volteios, parece querer esqui var-se ás solicitações amorosas do macho.

Apenas fecundada, a borboleta trata de verificar a postura, o que

tem lugar duas vezes annualmente, em Junho e Dezembro.

Levado pelo instincto de conservação da prole, o lepidoptero reun«

todos os meios favoráveis ao desenvolvimento de seus filhos. Assim é que

prefere aninhar-se nos vegetaes, cujas folhas devem servir de alimento

ás larvas, depondo os óvulos na pagina superior e perto do bordo da

folha, afim de que a evolução ovular se faça sob a necessária influencia

dos raios solares e as larvas, apenas nascidas, possam passar com facilida-

de para a pagina inferior, ficando por este modo a coberto dos ardo-

res do sol e das chuvas copiosas que lhes seriam prejudiciaes.

Durante a postura, a borboleta fica indifterente a tudo, de modo a

deixar-se facilmente apanhar.

Firmando as suas quatros patas sobre a folha e nas proximidades dos

bordos desta, tendo as azas perpendiculares e unidas, o corpo um pouco ar-

queado, tocando o limbo da folha por sua extremidade anal, a borbo-

leta dep(3e, um a um, equidistantes e em linhas diversas, numerosos ovos

tão pequenos como as cabeças de alfinetes de pregar lenços de senhoras.

Os ovos são brancos, perfeitamente redondos, tornando-se de mais em

mais ellipticos, acinzentados, e maiores, á medida que se aproxima a épo-

ca do nascimento das larvas, as quaes levaiUv pouco mais ou menos oito

dias a gerarem-se e isto segundo as influencias climatéricas.

A borboleta verifica a postura por diversas vezes e em diff'erentes

folhas do vegetal preferido.

Não nos foi permittido reconhecer o facto de morrer o insecto ape-

nas cumprida a funcção da reproducção, verificamos porém, muitas ve-

zes, tanto com a helíconia como com o attacus, que o individuo macho,

preso convenientemente a um fio de linho e exposto, não attrahe a fê-

mea, entretanto que invertidos os papeis, encontra-se dentro de maior ou

menor espaço de tempo o macho em cohabitação com a prisioneira.

É mais uma prova da lei natural que rege todos os seres vivos. Ao

V. IV— 2
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sexo feminino pertence a passividade, inlhiindo apenas pelas formas es-

beltas; ao sexo masculino a actividade solicitadora.

O primeiro é uma praça sitiada que se defende; o segundo o sitia-

dor que emprega lodos os recursos para fazel-a render-se.

Larva

Ao nascer, a larva tem de 1/2 a i millimetro de comprimento e 2

centimetros quando attinge sua completa evolução.

Neste ultimo caso o corpo da larva é alongado e composto de an-

neis em numero de 12, arredondados, menos na parte inferior, onde se

inserem as patas do animal; 6 verdadeiras, escamosas e armadas de pe-

quenas garras e fixando-se nos três primeiros anneis; e 10, membranosas»

chamadas intermediarias, inermes, servindo lambem á progressão da larva e

destacando-se do G", l'\ 8", 9°, e 12" anneis abdominaes.

O corpo da larva, em geral, é mais ou menos brando e flexivel, con-

forme a idade e apresenta lateralmente oito prolongamentos esbranquiça-

do s, ponteagudos, macios e de 2 a 3 millimelros de extensão.

Na base desses prolongamentos notam-se os estigmas por meio dos

quaes se opera a funcção respiratória do animal.

Apenas nascida, a larva tem uma cor cinzenta escura, que mais tarde

passa ao cinzento claro, depois ao verde garrafa, ao amarello esverdinhado,

amarcllo claro e finalmente ao amarello cor de canário ou levemente

alaranjado.

Duas linhas de cor branca acinzentada eslendem-se, longitudinalmente'

pelo dorso do animal.

Convém notar que estas diversas mutações de cores coincidem com

as diílerenles idades du individuo.

A cabeça da larva é de grandeza regular e um pouco coriacea. Os

olhos são quasi ovaes, simplices, pretos, luzidios e coUocados de modo a

deixarem entre si um espaço livre de forma triangular, simulando uma

espécie de fronte.

O completo desenvolvimento do animal leva de 15 a 20 dias, se-

gundo a estação, sendo mais precoce a evolução quando as larvas se

acham livres, do que quando se as cultiva no estado domestico; a grande-

za porem é sempre a mesma, como por muitas vezes verificamos.
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As larvas, em quanto pequenas, vivem em grupos, distanciando-se po-

rém umas das outras nas épocas das metamorphoses.

Os caracóes e aranhas fazem das larvas um excellente repasto, devo-

rando-as em grande quantidade.

Como todas as suas congéneres, as larvas alimentam-se do limbo das

folhas, atacando-as pelo dorso.

Comem desmesuradamente, sendo as dejecções abundantes, de clieiro es-

pecial, porém supportavel, e constituídas por pe([uenas granulações escuras

e de mediana consistência.

As larvas creadas em casa reclamam ar e brando calor; á falta do

primeiro elemento succumbem, á do segundo ficam entorpecidas.

A larva que estudamos não forma casulo, nem fornece fio sedoso,

além do necessário para suspender-se na época de sua transformação

em chrysalida.

Ao aproximar-se a época da metamorphose a larva deixa de co-

mer e procurando um ponto de apoio na pagina inferior da folha da

planta de que se alimenta ou no alto da gaiola onde se acha encerra-

da, tece um pequeno fascículo de fios sedosos, prende com elle a cauda

ao ponto escolhido para fixar-se e recurvando-se de modo a unir á cauda a

cabeça, adormece, produzindo de quando em vez e durante o estado de

somnolencia certos estremecimentos indicativos da metamorphose que come-

ça a verificar-se.
«

Sustentam alguns entomologistas que as borboletas formam-se de to-

das as suas peças no interior da larva e Olivier chegou a destacar a

pelle de larvas, immergidas em álcool, dous dias antes da transformação

em chrysalida, e dentro daquellas encontrou borboletas completamente de-

senvolvidas e d'ahi surgiu a opinião do distincto naturalista—não haver

verdadeira metamorphose na passagem da larva ao estado de nympha.

Partilhamos a idéa de Olivier; procurando conhecer até que ponto

era ella exacta praticamos algumas dissecções, nas quaes, apezar de nosso

pouco geito, reconhecemos alguns órgãos do futuro lepidoptero, como fos-

sem a cabeça, a tromba, os olhos, etc.

Depois de 48 horas decorridas em uma espécie de invernacão, a

larva deixa pender o corpo, ficando este apenas preso pela extremidade

caudal.

Pendente e de cabeça para baixo conserva-se a larva pouco mais ou

menos 24 horas, findas as quaes a pelle rasga-se pelo dorso, desprega-se e cahe,

levando comsigo a cabeça da larva e outros appendices, patenteando-se então a
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mjmpha ou chnjmlida, essa espécie de berço em que deve permanecer oc-

culta a borboleta até que seus órgãos se aperfeiçoem e tornem apto o

insecto a viver no ambiente para o qual o destina a natureza.

A posição que a larva toma nos últimos momentos de sua existên-

cia denuncia uma força muscular extraordinária.

Sem apoiar, mas também não negando as asserções de Lyonnet emitti-

das a respeito do

—

co^sm Ihjmpcrda, o que asseveramos é que a larva, ob-

jecto de nosso estudo, apezar de pequena e frágil, fixada pela cauda, sus-

tentou pezos maiores de três oitavas, sem que seus músculos se rompes-

sem ou o animal se despegasse.

Nympha ou chrysalida

Ao romper-se e destacando-se a pelle da larva, a chrysalida mostra-se

sob a forma de um triangulo irregular, com % centímetros de compri-

mento e de uma cor de óca desmaiada.

A parte da chrysalida que corresponde ao dorso do insecto é ao

principio ligeiramente concava, tornando-se depois convexa, arredondada e

annelada ao aproximar-se da cauda.

A parte opposta á dorsal é excessivamente convexa.

Na cabeça da chrysalida notam-se dous pontos salientes e escuros,

indicando a posição dos olhos du lepidoptero; em baixo uma saliência

correspondente á tromba e lateralmente, partindo do thorax para o abdó-

men, uma superfície triangular, sensivelmente margeada, desenhando o es-

paço occupado pelas azas.

Diversas linhas de cor parda cortam em diversos sentidos a super-

fície do que chamamos cabeça da chrysalida e lateralmente e no dorso

linhas de pontos da mesma cor se estendem no sentido longitudinal.

Nos primeiros momentos o corpo da chrysalida é moUe e glutino-

so, em poucas horas porétn se endurece, tomando um aspecto vidrado e

transparente e oderecendo consistência regular. Emquauto este estado não

se verifica notam-se contracções nos anneis que constituem a parte ab-

duiuiual, parecendo ter por íim couchegal-os o mais possivei.

A chrysalida é, durante a estada da borboleta em seu interior, sensível

a ([ualquer impressão; basta pegal-a para ([ue entre em movimento toda

a parte annelada que a constitue.
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Por nove dias, espaço de tempo menor do que requer o estado de

larva,, permanece suspensa a chrysalida, rompendo-se por fim o invólucro

pela parte anterior e dando saliida a imi completo lepidoptero, o ([ual,

apenas enxutas as azas, começa a esvoaçar adejando de ílôr em ílôr.

E' no estado de chrysalida que se verifica o curiosíssimo phenomeno

que nos levou a fazer estas observações.

Como já dissemos, a chrysalida, ao despontar, apresenta uma côr de

óca desmaiada
;

pois bem, dentro de 24 horas ella toma um brilho me-

tallico tão completo que simula um objecto de ouro sabido de alguma

ourivesaria.

O fulgurante dourado da chrysalida permanece por alguns dias, sendo

depois substituído por um aspecto purpurino, vidrado, o qual refractando

a luz apresenta todas as cores do spectro solar.

No dia em que a chrysalida tem de romper-se para dar sabida ao

insecto, aquella perde o brilhantismo, torna-se transparente, deixando ver

as cores características do lepidoptero.

A que será devido o dourado que caracterisa a chrysalida que estu-

damos ?

À's cores das azas do insecto ou do invólucro que o encerra ?

Nenhum destes agentes pôde ser invocado para explicar o facto. As

cores de que se matiza a borboleta, vistas atravéz de um corpo branco,

transparente e vidrado não são elementos apropriados a obter-se aquelle

effeito como cabalmente o demonstra o que se observa no ultimo dia da

existência da chrysalida, e, pois, o dourado não depende nem do invó-

lucro, que é completamente transparente, nem das cores do lepidoptero

;

resulta, porém, da presença de uma substancia unctuosa aperolada e refle-

ctidora que reveste, em delgada camada, a superfície interna do invólucro.

Esta substancia muda de aspecto com o desenvolvimento do insecto

:

desapparece completamente nas vésperas do rompimento da chrysalida

;

decompõe-se exposta ao ar, putrifica-se pela morte da borboleta dentro do

invólucro, conservando-se todavia no álcool enfraquecido ou no coUodion.

Uma outra indagação não menos digna de interesse seria a de reco-

nhecer o papel que representam, relativamente ao typo característico da

chrysalida, as duas plantas que servem de alimento á larva e que per-

tencem á família das Solamceas, uma ao género solaminiy e outra ao cy-

phomandra de Martius.

Nem todas as solanaceas podem prestar-se á nutrição da larva, como

\ verificamos fornecendo ao animal folhas do solanum hjcopersicum , do ces-

V. IV—3
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tniní )iodur>uiin, da datura faslaosa, do sohmím arrebenta e de uma asclepia-

dacea — nsclepias curassavica. Todas as leiílativas que fizemos neste sen-

tido foram inlructuosas; a larva succumbia sempre.

Entretanto, cousa notável, no logar de nossa residência, cercada de

matas em nossa infância, abundando o insecto, jamais encontramos a

chrysalida com o typo das que obtivemos depois que começamos a cul-

tivar aquellas solanaceas.

Dar-sc-lia porventura que a larva nutrindo-se de uma outra planta,

a chrysalida se modifique em seus caracteres ?

Não seria muito desarrasoado aceitar esta hypothese á vista dos co-

nhecimentos adquiridos sobre a influencia que exercem , na morpholo-

gia, as diversas condições de existência em que se acham os animaes e

os vegetaes.

Entretanto, não fazemos nossa tarefa sustentar tal idéa, apenas a for-

mulamos, alirando-a no tapete da discussão.

Ninguém que tenha observado a larva que se nutre do solanum arre-

benta e tanto a nympha como a borboleta delia procedentes, jámois po-

derá confundil-as com as que descrevemos neste momento.

Á larva do solanum arrebenta, em seu perfeito estado de desenvolvi-

mento, tem a cabeça pardacenta, o corpo cerúleo com diversas listras circu-

lares e amarelladas.

A chrysalida é prateada, apresentando listras transversaes amarellas e

duas de còr preta longitudinaes.

A borboleta tem as antennas amarelladas, os olhos pardos, e as cores

—amarella cor de canário,—amarella alaranjada e preta, que matisam as

azas, se acham dispostas de um modo todo especial.

O Sr. I)r. Frederico )[ullf'r, distincto naturalista viajante do Museu

Nacional, residente, ha muitos annos, na província de Santa Oatharina e cu-

jos trabalhos sobre Historia Natural são conhecidos e apreciados no mundo

scientifico europeu, abrilhantando alguns delles as paginas da Revista do

Museu Nacional, em resposta a uma consulta que lhe dirigira o Sr.

Director Geral Dr. Ladislau Netto, limitou-se ao seguinte:—«Conheço as larvas

« e chrysalidas da Mechanites Lijsininia, que costumam ser frequentes

« em varias espécies de solanum de folhas espinhosas.

« As chrysalidas merecem este nome mais do que qualquer outra

« borboleta p(jrque são verdadeiros brincos de ouro. Também as larvas

« da llhomia e da Dircenna vivem em plantas da mesma familia (sola-
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« num, cestrum) em quanto as da Thyridia se encontram nas folhas de

« uma Franciscea.

« Uma larva muito semelhante á nla Mechanites Lysinniia acha-se

« figurada em Boisduval,—Species Generale des Lepidopteres—planche IV, fi-

« gura 9, sob o nome de Nerias Euterpe. »

As considerações que nos suggerem as palavras do autorisado natu-

ralista são as seguintes:

1" O lepidoptero que descrevemos não vive sobre solanaceas espinhosas;

quer o sok/uí//i semi-arboreo, quer dicijphoinamlra de cujos parenchymas foliaceos

se alimenta a larva são completamente inermes.

2' A larva da Nerias Euterpe é espinhosa e alaranjada, sendo a chry-

salida esverdeada, pontuada e de configuração especial e dissemelhante á

da Heliconia áurea, como se vê nos desenhos da estampa IV do Tractado

dos Insectos, por Boisduval.

3* Os lepidopteros que se aproximam ao descripto nesta memoria, são

a

—

Heliconca Baeta e a Eresia Eunica, ambas pertencentes ás Helicontdias,

porém diíTerenciando-se da Heliconia áurea pela disposição das cores que ma-

tisam as azas e deficiência na Eresia, de pontos brancos nos bordos arre-

dondados das azas superiores.

4" Em todo o caso, a monographia do lepidoptero, considerado quer

physiologicamente quer em relação a seus usos e costumes, achava-se ainda

por fazer, tão completa e acentuada como a apresentamos.

O processo que seguimos para a classificação do insecto foi simples

6 seguro, levando-nos directamente ao género

—

Heliconia.

Considerando as horas do dia em que esvoaçam as borboletas, esta-

belecemos 3 grandes turmas

—

diurnas, crepusculares e nocturnas, e se não dei-

xam de ter algum cabimento os reparos feitos por entomologistas de no.

ta sobre essa classificação, todavia convém aceital-a para facilidade do es-

tudo.

Ora, a borboleta esvoaçando, como já o dissemos, das 10 horas da

manhã ás 3 da tarde, pertence á grande turma das diurnas, que corres-

ponde ao género

—

Papilio—creado por Linneu, admittido por seus discípu-

los e subdividido por Latreille em duas tribus

—

Papilionidias, caracterisadas

por conservarem as azas perpendiculares durante o repouso e

—

Hesperidias,

que conservam, ao menos, as azas inferiores horisontaes.

Ainda no género

—

Papilio—pode-se admitlir duas divisões em relação
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ao numero de patas que apresenta o insecto; assim é que as borboletas

podem ser hcxapodas, isto é, possuir três pares de patas, ou tetrapodas, apre-

sentando unicamente quatro patas bem visiveis e servindo a locomoção

e duas em estado rudimentario.

Na tribu das Papilionidias nós encontramos os seguintes principaes

sub- géneros

—

Pupiliouides, propriamente ditas; Parnassiis (Latr); Dorites (Fabr);

Picrís (Franck); Pavonia[L-àÍT]',Pníjiin)natus [Lair); Sai ines (Latr) ; Vanessa (Fabr); Mor-

phos (Fabr); Niiinphalis[LumQu); líeliconia{L-àir); Colias (Yahr); Danaules (Franck);

Árfijimnis[ Fabr).

A tribu das Hesperidías encerra apenas dous géneros

—

Hespsris e Ura-

nitt

.

Além de diurna, como se ve da descripção, a borboleta é tetrapoda,

pertencendo á tribu das PapiUonídks pelo modo de conservar as azas, quan-

do em repouso.

Para conhecermos o género a que pertencia o lepidoptero, procurámos

examinar o caracter essencial da chrysalida, único meio que modernamen-

te se aconselha como capaz de restringir o immenso campo em que se

acham esparsos os numerosos géneros das Papdionidias e Hcsperidias.

Segundo a maneira por que se acham fixadas as chrysalidas, podem

ser classiíicados os lepidopteros em três secções

:

1" Lepidoptero, cujas chrysalidas, se fixam pela cauda por meio de um
fascículo de fios sedosos.

2' Lepidopteros, cujas chrysalidas além de fixadas pela cauda, um fio

sedoso as mantém suspensas horisontalmente.

)V Lt'pidopteros, cujas larvas para se transformarem em chrysalidas in-

volvem-se em folhas de arvores ou tecem casulos sedosos.

A's chrysalidas da primeira secção

—

suspensas—pertencem as Libytheydias

Brassolidias, Nymphalidias, Satyridias, Danaidias,Morphidias,Biblidias ellelico-

nidias; as da segunda secção

—

siiccintas—aos géneros Papilio, Pierides, Eume-

nides,Lycenides,Peridronides etc;as da terceira secção

—

envolvidas—as Hespérides

e Uranias.

Suspendendo-se a chrysalida do nosso lepidoptero unicamente pela cau-

da, pertencia sem duvida alguma á secção das suspensas.

Ora, dos sete géneros pertencentes a esta secção, exceptuando a Ldnj-

Ihcjjdes por ser hexapoda; a Nympheilides por ter na aza posterior a cellula

discoidal, e o bordo interno cavado para adaptar-seao abdómen; a Brassolides

cujas larvas vivem em communidade e involvidas em um tecido compa-
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cto, d'oiule saliuiii ajxjiias á noite; a Satyrides, possuindo azas dcnt(.'adas e com

espécies de olhos tanto nas inferiores como nas superiores; as Danaides, por

sua corpulência; a Morpliides, por sua pequenez e azas denteadas, e finalmente

a Biblides pela conformação ponteaguda da cabeça; somente nos ficava a Helico-

nia, género cujos caracteres se achavam impressos em nijsso lepidoptero.

Nicolau Moreira ,

V. IV-
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POR

DOMINGOS SOARES FERREIRA PENNA

Membro correspondente e Naturalista Viajante do Museu Nacional

Em 1877 tive noticia de que no districto de Chaves, Ilha de Marajó,

ainda existia um velho Aruan, de nome Anselmo José. Instigado pelo de-

sejo de vêr este homem, — único representante vivo da formosa e hoje

extincta nação dos Aruans,— e de obter delle, si ainda fosse possivel, um
vocabulário da lingua dos seus antepassados, fui duas vezes procural-o

n'aquella ilha.

A primeira viagem foi mal succedida ; mas, na segunda, graças á

obsequiosa intervenção dos meus amigos M. C. de Almeida e Ferreira, con-

segui encontral-o na povoação do Àfuá, onde já me esperava.

Posta a minha disposição uma casa que estes meus honrados e bons

amigos tinham alli desoccupada, nella compareceu o velho Anselmo. Con-

versamos um pouco ; depois começámos a nossa tarefa para a qual mos-

trava elle a melhor disposição.

Por uma lista de palavras d'antemão escolhidas e registradas em uma

caderneta, fazia-lhe eu as perguntas em portuguez e escrevia em seguida

as suas respostas em Ai^uan.

Anselmo respondia, ora promptamente, ora com mais ou menos de-

mora ; muitas vezes, porém, depois de um vivo esforço, em que sua boa
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vontade da acertar cum a palavra entrava em lucta com a fraqueza de

sua memoria, exclamava: « Hê !... Já esqueci!... »

O calor era fortíssimo, e o bom Anselmo, lavado de suor, mostra-

va-se contrariado por não satisfazer á muitas das minhas perguntas; mas

eu que tinha o maior interesse em não fatigal-o e dispunlia de um praso

de 30 horas, no Afuá, — dizia-lhe que fosse descansar em casa e vol-

tasse á tarde ou na manliã seguinte, e elle assim fazia.

A despeito da boa vontade do respondente, não pude coUeccionar si-

não 224 palavras e phrases, e isso mesmo com grande difficuldade, por

estar Anselmo, além de bastante ^elho, muito esquecido da sualingua,

« na qual, disse-me elle pezaroso, ha muitos annos não tenho tido com

quem fallar. »

Eu não havia recuado diante das despezas das duas viagens á vapor

que tive de fazer e nem faltou-me paciência bastante para alcançar o

que queria. Em presença das circumstancias mencionadas, o resultado

destas diligencias não foi, nem podia ser tão satisfactorio como eu esperava

;

mas nem por isso deixa elle de ter, si não me engano, um merecimento

relativo, sobretudo si nos recordarmos de que n«o existe vocabulário algum

nem bom nem máo, da lingua dos Aruans (1).

A' collecção das 200 palavras e phrases que obtive dou o nome de

lista, por não merecer o titulo de vocabulário de que tanto, aliás, se tem

abusado.

Emquanto interrogava á Anselmo e aguardava suas respostas, ás ve-

zes muito lentas, eu ia tomando de memoria algumas notas sobre a sua

pessoa.

E' homem de 75 annos, segundo parece ; estatura um pouco inferior

á mediana, corpo proporcional á altura ; cabello corrido, ainda quasi todo

preto, barba pouca, feita de poucos dias e toda branca ; cabeça approxi-

mando-se ao typo pyramidal, testa pequena e inclinando-se para traz,

arcadas superciliares grossas e salientes, rosto oblongo e maçãs não sa-

lientes, olhos horizontaes e medianos, nariz arqueado, quasi aquilino, com

azas largas, orelhas largas, bocca regular, queixo curto ou retrahido ; còr

cupreo-brunzeada, mas desbotada pela edade e um tanto baça ou pallida,

(1) D'uma carta do Provincial dos Frades Franciscanos do Pará, dirigida ao rei João V
consta que um dos principaes Monges desta ordem formara, ha 200 annos, um vocabulário da

lingua dos Aruans dos quaes elles eram Missionários , mas este documento que nunca se imprimio

póde-se contar como perdido, pois não se rabe mesmo qual o lugar ou archivo em que se possa

procural-o.
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— accideiite que é devido ás febres iiitermittentes, e que se manifesta

ordinariamente no Pará, em homens de todas as raças, accommettidos

por essa moléstia.

Anselmo anda sempre descalço, apoiando-se em uma pequena vara
;

veste-se do modo o mais simples possivel (camisa e calça) ; ó casado e

tem filhos.

Não sabe ler nem escrever ; e sua capacidade intellectual parece

muito limitada.

Não obstante esta ultima circumstancia individual, como em Marajó

não ha médicos, Anselmo é o Doutor e sobretudo o Parteiro, a quem recor-

rem as famílias analphabeticas que precisam de seus soccorros ; mas, além

de não receber dinheiro de ninguém, as suas prescripções therapeuticas

são extremamente simples ; ellas consistem na applicação de algumas her-

vas innocentes, e sobretudo em benzer os doentes e o ventre das partu-

rientes, recitando o Doutor ao mesmo tempo uma oração em giria aruan

que o paciente não entende e que, por isso mesmo, lhe inspira uma
confiança e fé a toda a prova.

O aspecto vulgar do velho Anselmo e seu caracter moral não con-

dizem com a figura imponente e orgulhosa altivez do antigo Cariba do

Orenoco, isto é, das províncias Orientaes e Austraes de Venezuella ; mas

esta differença nada significa, pois que—além de não ser possivel julgar

de um povo ou nação por um só dos seus membros ; — principalmente

quando este se approxima á decrepitude,—ninguém ignora as profundas

modificações porque tem passado os povos americanos desde que se acha-

ram em contacto forçado com os conquistadores europeus, que nada mais

e nada menos fizeram do que enxertar-lhes os vicios que traziam de so-

bejo, em troco da liberdade de que os privaram.

Não devo entrar aqui nos domínios da Historia, e, pois, terminarei

esta parte, com a seguinte observação que a justiça e a verdade exigem

:

Si todos os missionários do Caroni e do Orenoco asseveraram á Hum-
boldt que os Caribas eram , talvez , os menos anlhropophagos de todos os

povos do novo-continente, — os Aruans, que eu insisto em considerar como

um velho ramo daquella mesma raça, estavam, quanto a este ponto, na

escala das relações ethnicas, em um gráo superior e muito mais lison-

geiro para a civilisação : nunca se mancharam com o repugnante vicio

da anthropophagia.—Nem na historia, nem nas tradicções do Pará e Ma-
V. IV—5
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rajV) acho um facto ou mesmo uma noticia acceitavel de que elles jamais

a praticassem.

Volto ao meu assumpto.

Notas sobre a pronunciaçao

Na persuasão de que o conhecimento da pronuncia das palavras

desta lingua possa ser de utilidade na investigação de sua origem, exhibo

em seguida algumas notas que tomei, baseadas nas flexões e sons taes

como os ouvi da bocca de Anselmo, embora ás vezes sahissem com al-

guma variação ou incoherencia — muito desculpável em um velho indi-

gena que ha longos annos não conversa em sua lingua, nem mesmo com

sua mulher e filhos que só sabem fallar o portuguez e um pouco da

lingua geral.

Não sendo possivel exprimir com o auxilio só do nosso alphabeto

certos sons aruanicos que não tem equivalentes em portuguez, para sup_

prir esta falta faço uso do u allemão e do diphthongo francez êu, com

o som que lhes é particular, e do ce latino com o som especial do o al-

lemão ; e para não se confundir o som do nosso diphthongo eu com o

dos francezes, só este terá o accento circumfíexo.

Quanto aos outros caracteres alphabeticos ha a observar o seguinte :

c— 6 sempre substituindo pelo k antes da vogal u, — tanto no fim

como no meio e no principio das palavras.

eh e X— soam do mesmo modo como na palavra portugueza xarope.

e— no fim das palavras, é mudo, e no meio delias ó quasi insen-

sivel.

e— u
— forma um diphthongo que será longo quando tiver accento

circumfiexo ; em caso contrario será semi-longo. A palavra dissyllaba

kuêijey, que significa 31ocoim (pequeno insecto), é um exemplo para os

dous casos.

h— é sempre aspirado no começo das palavras, mas no meio delias,

quando precedido d'uma vogal, dilata o som desta e não ó aspirado.

j— tem o som guttural como no hespanhul.

k— substitue sempre a lettra — 7 — e lambem ao c antes da vogal

— //, — e accidentalmente antes de a, 0.

I— soa quasi sempre como ri reunidos.
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nJi— soa como em portugiioz.

o, ô— soam como na palavra portugueza coroa, quando pronunciada

rapidamente (c'rôa).

p— {vid. Prefixa, no final).

r— tem ordinariamente o som forte ou de r dobrado, mesmo entre as

vogaes. (Vai isto notado nas principaes palavras).

s— soa como em portuguez.

y— é sempre breve.

Accentos e syllabas

Para representar com clareza as flexões das palavras, eu emprego

,

não só os dons accentos mais usados, mas também o grave ou inclinado.

O accento agudo ó sempre sobre-posto à syllaba dominante, sendo as

outras breves ou semi-longas ; semi-longas serão as que tiverem accento

grave ou circumflexo.

Quando a palavra não tiver accento agudo, a syllaba dominante será

aquella em que se achar o u allemão ou um diphtongo.

As syllabas terminaes, em cuja vogal não ha accento, são sempre breves.

Prefixa

Todas as palavras que exprimem qualquer parte do corpo humano e

muitas das que designam certos ornatos e mesmo alguns utensilios ou

instrumentos, são caracterisadas pela partícula prefixa

—

pe, — a qual tem

um som especial que não se pôde emittir sináo fazendo brandamente re-

bentar, por assim dizer, dos lábios fechados uma bolha ou jacto de ar.

Este jacto será a prefixa

—

pe. E, como a sua vogal é essencialmente

muda, eu a represento por uma apostrophe nas palavras em que depois

d'ella seguir-se uma consoante, como em pepantan que eu escrevo ppan-

tan. Em contrario, isto é, seguindo-lhe uma vogal, a da prefixa será

conservada, ficando ambas ligadas por um hijphen, como por exemplo, na

palavra pe-aynáu.

Advertência. — Para facilitar a leitura das palavras e a collocação dos

seus accentos, os nomes em aruan, na lista seguinte, principiam sempre

por lettra pequena.

Belém 1879, Maio 8.

D. S. Ferreira Penna.





Lista de algumas palavras da língua dos Aruans, colhidas da

bocca do ultimo representante desta tribu extincta

IVonies em poi*tuguez

Abano

Anzol

Arco (de flecha)

Arma (espingarda)

Arpão

Bebida

Bejú (de farinha)

Cichimbo

Calças

Camisa

Canoa

Carne

Casa

Chapéo

Coberta ou telha«io

Comida

Espelho

Faca.

Farinha

Forno

Flecha

Igreja

Montiria (caoôa pequena

Paneiro (para farinha)

Panella

Pereira urupema da lingua geral)

Pente

Porta

Pote (para agua, farinha ele.)

Pote grande

Prato •

Prego

Rede (de pescar)

Rede (de dormir)

Roça

Roupa ou vestuário

Sal

Tacaca (1)

Tampa de pote

Tiicupi (2)

IVomes em ai*uan

malày

ôrapay

pHeparmóone (e mudo)

caníucáua

totòre {e mudo)

eytána

yçahále

p'ky.'na

p'chyrula

pVamissa

nôroáany (r forte^

sòo

fayny [a aberto)

p'çapeua

púdy

sapanàna, ou sipanâne

p'kupun

lápu (Lede rlàpo^

kuáke

p'puditc ou p'pupudite

p*tepare [e mudo)

tepáuctekúy ou tepectekúy

nòroándey (r forte)

álamáy

moto

chyrridya

p'pa'tán

pe-uiisse

dykiche

djkixe reate

caláy

totòre

mamcete ou yuáte

mamike

p'ducanilku

p'púye

duny

ucatáca

dykiche yuády

catamare (r forte)

(1 e 2) Tacaca e Tueupi são productos extraindo^ da mandioca e muito apreciados no Pará; o

1". é simplesmente a ^omma'; o 2o. é o sueco da mandioca que, depois de passar por uma decoc-

çâo,' perde a parte toxica qué' conléni e converte-se em um molho agradável a que se ajunfà

qàasísempre a pirrtifinla pcára tornal-o picante e mais digestivo. Kste molho é applicaiío ao Ta-

câíft'' ou gomnia ' e a otitràs substâncias alimentícias como á carne e sobretudo ao peixe.

V. IV— ()
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IXíoiiies em portugiiez

Tanga (1) pequeno artefacto de argilla fina destinado

a encobrir o distinclivo sexual feminiao

Asua

Campo

Caviana (ilha).

Fogo

Ilha

Lago

»

Lago grande.

.

» » .

.

pequeno.»

» ))

Mar

Marajó (ilha)

Pedra

Terra e barro de louça

.

Algodão

» (fio de)

Aninga

Arvore

Cacau

Canna

Capim ou berva

Folhas
,

Fructas

Goiaba

Laranja

Mandioca

Maracujá

Matto

Páu ou madeira

Tabaco (fumo)

Abelha

Borboleta ,

CarrapLilinho

Carr?pato ,

Mocoim

Sanguesuga

Sapo

^ouies em aruaii

babale ou babai

uny

amáde

uyruma (r forte)

dissy

canukudey

ht-crlyan

torkupc

torlcipe ryáte

uny baléure (r forte)

orkúpedey

uny màdekikedey

semirle ou symirle {r forte)

analáu ychynháku

húua

poro (r forte)

háyu

heráyun (r brando)

siny

adamána heurkcele

yuára poro (r forte)

uúua

mának

àdamaàna

àdamaneuco

comache

naráya (r brando)

càyty

màdahále

caiiúku

àdamuuna

yàmeketeuco

ma
lupUipo

iiuiykun

funhile

kuóyey

kumatii

uarábo (r brando)

{\) Deseiiliando no chão coia um giz e perguntando a Anselmo como se chamava na lingua

Aruan este artefacto usado pelas niulliercs, rcspondeu-me promptamenle : « K' Babále ». O pro-

fessor Hartt, cujo passamento foi lâo lamentado por todo o mundo scientiíico, não conhecendo

o nome verdadeiro e natural desse artefacto, deu-lhe o de Ta7iga^ em um artigo inserto no !••

trimestre iSos—Architos do Museu Nacional. O povo do centro da ilha Marajó dava ao mesmo

artefacto o nome de

—

Drago7ias, pela tal ou qual semelhança que tem com esta insígnia militar ;

depois, porém que se lhe explicou qual era o uso verdadeiro do mesmo objecto começaram a

chainal-o Saia. Mas Tanga e Saia não podem exprimir bem o que os Aruans chamaram Babále.
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rVoíuee» eoi portuguez

Camaleão

Cobra

Jaboli

Jacaré

Jacuruarú

Lagarto

Matàmatá

Tartaruga

Arara

Beija-flor

Gallinha

Garça

Jaburu

Jacii

Marreca

Papagaio

Passarinho

Pássaro

Patinho

Pato

Piriquito

Pomba
Rouxinol (do Pará)

Saracura

Tuijuijd

Urúbú

Anla

Boi

Caetitii ou Taititii

Cão ou cachorro..

Capivara

Cotia

Macaco

Macaquinho (sauhy

Onça

Paca

Rato

Tamanduá

Veado

Sol

Lua

Dia

Noite...'

Céu

Nuvem
Chuva

Vento

Calor

Frio

IVoíries em aruan

yu;ina

yuriiliu (r brando)

uáhmu (a aberto)

adule

yánàu

chacháry ('r brando)

mátanuUa

kure [r brando)

kuàyàre (r brando)

àrymocôço (r brando;

uOrrapáyu

hôa {h muito aspirado)

yautirru

mahrade (r brando)

maceulile. ou maceurlíle

uàuátu

kudeytáidey

kudeyláie

bájedey

báje, ou babje

kichekiche

òtukúy

ytiiky

kuàtère (r brando)

túyu

uárro

múle (Lede nnirll)

tapúra ( r forte)

ôrumáru (r brando)

uàuáu

cáyu

fáyua (palavra dyssillaba)

puáte

marllle; ou máryly

diny

rah

hiity

tàmanúa

úyte

hámo (a fechado)

hoeth (E' tão diílicil pronunciar co mo escrever este-

nome)

menáku

yuáca

lenáku

cákenáu

une

ôhacál

ârycál

àyualissu
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I\íonies em portiiguez Moines em ai*uaii

Temporal liocháca ôhanál

, bocháca ni^aroncjele (r brando)

Raio ;

tarayDàle

Trovão

Enchente (de maré)

Vasante «

Hoje

Amanhã

Hontem

Cores : Branca

Preta

Vormelhi .

.

Azul

Verde

Números

1

2

3

4

Deus

Homem
» (em geral) .

.

Mulher

Mancebo

Moça

Menino e menina...

Filho

Filha

Pai

Mài

Eu

Tu

El!e

Nós

Elles

Elles todos

Meu, minha

Teu, tua

Grande

Pequeno

CabMlo

Cabeça

Testa

Sol)rancelhas

Olhos

Orelhas

Nariz

Bocca

Queixo

IJiPhi

«

únyáua

màkalály

ypáyal yiipadáte

mákaynhà

mákaynhàyáne

turúle (r forte. L<Me—tòrroul)

niykii

òytára. ou ôytatára (r brando)

ronôlo

aucéyre, ou aucòre (r brando)

dekuràma (r forte)

ukoduke

aràyxyaduke (r forte)

iiècoromálo ()• forte)

aleynál

yàhry (r forte;

eyxakai, ou ycliakal

kurágo (r brando)

madáyául

kuiayadey «

hero dáydey

hcêute (r brando)

her(jeyto [r forte). Pronuncia difficil

nuy

pi

li

u:iy

li

llmak, ou lixyk

nui5su

pi, ou peu

reate, ou lyáte, ou reyáte

dey

p*kiíey

p'kuue

p'kudateuco

pe-aráynàu (>• brando)

p'kun

p"\ynháku

p'kixyiiliíi

p'iu'ima

pe-uoerte

p.biii
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IVomes em portuguoz

Pescoço.

,

Hombros.

Mãos. ..

.

Braços. .

.

Peito.. ..

Ventre . .

Pernas .

.

Joelhos.

.

PésJS

Unhas

Pelle

Aruan (povo ou gente)

Principal, cacique, chefe, ou Tucháua.

Bons dias

Boa tarde

Boa noite

Minha rode

» »

» K

Tua »

Casa grande

Casa pequena

Homem grande

Sou homem
» homem grande

» homem branco

Eu era liomem pequeno

Estou aqui •
.

.

Estavas aqui

Estavas em tua casa

Matei um Tamanduá

Elle matou um Taititu

Minha flecha cahio no campo

Esta casa é grande

Eu cheguei

Tenho fome

Quero comer

Quero beber

Nós vamos depressa

Eu como carne

Nos comemos

Vou dormir

Vou trabalhar

Estou comendo •

Vou-me embora

Vou embarcar

Quero chegar hoje

Deus me deu a vida

Quero bem a Deus

IMomes em aruan

pe-úuáru (r brando)

p'dide

pe-áynàu

p'daua

p'dúku

p'kire (r forte)

p'kade

p'kyèure (r forte;

p'kuráydateuco (r brando)

pe-viranáu (r brando)

mata

àroanáu intá {r brando)

batêure eysále (r forte)

mánakuáyku

nuy mamike

nuy yuáte

nuy mamike nuísso

peu mamike

fáyny reate

fayny dey (?)

ateynál reate

nuy ateynál

nuy ateynál reate

nuy ateynál caraíiua (r brando)

nuy ateynál ypáyra madekikedey (r brando)

nuy ay kucyára (r brando^

pi ay kucyára [r brando^

pi pianáy kucyára

niiy naylál tamanúa

li naytál ôrumáru (r brando'

niiy tepar alkojle canilku

yuáke fáyny batêurre

nuy figuiál

» latál

» sapanateu (ultima longa^

» òytHteu » »

uáy yukurrite

núy sapanáke sôc

uáy sapanál

núy d màkanál

» camàynhll

» sapanál

» da an lul

» càlykeynál

» íiguialên yiipadáte

uòcoromáto dakál nuis.«o yuáke yssinhá

nuy synadál úukoromálo (r forte)

Baléni 1879. Maio 8, D. S. Ferreira Penna.
V. IV— 7





DESCRIPÇÃO
DJ

D
I BROIELIAR

CRUSTÁCEO U família DOS CYTIIEIUDEOS

PELO

^ifb^

Naturalista Viajante do Mmeu Nacional

Já nos tempos geológicos mais remotos, de que nos ficaram rt'4os

fosseis, os Cytherideos achavam-se representados por numerosas espécies, e

desde então elles se tem mostrado frequentes até hoje. As espécies fosseis

viviam todas no Mar, sendo que ainda hoje estes pequenos Crustáceos encon-

tram-se em todos os mares. Na agua doce, povoada pela familia alliada

aos Cyprideos, elles são excessivamente raros; ainda não sobe a meia dúzia

o numero das espécies observadas nos Estados Unidos, na Inglaterra e

na Scandinavia. A essas pouquíssimas espécies da agua doce vou ajuntar

mais uma, que ha pouco achei n'aquelles tanquezinhos, que nas arvores

do matto virgem formam-se entre as folhas das Bromeliaceas parasitas.

EUa ali vive em abundância e quasi que não ha líromelia sem a sua colo"

nia de Cytherideos; é provável que, com as Bromelias, ella se estenda

por todo o Brazil

Além de ser notável por esse domicilio singular, que ella habita e

por ser a primeira espécie de agua doce achada na America do Sul, a
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espécie (las IJroiiiclias é iiiUTessaule também pela sua furma insólita. As

coiichiulias l)i\alvas das numerosas espécies não só da familia dos

Cytherideos, como de toda a ordem dos Crustáceos Ostracodes, costumam

ser comprimidas laleralmentt?, tendo o feitio de nm mexilhão ou de um
feijão preto; na espécie das Bromelias, pilo contrari(j, a concliinlia asse-

melha-se a um grão de café, sendo a largura muito maior do que a al-

tura, a face dorsal convexa, a ventral plana o percorrida por um sulco

longitudinal. Por este feitio da concliinlia a espécie se afasta de todos

os Ostracodes da actualidade até agora descriptos e só entre as espécies

fosseis mais antigas lia uma espécie muito semelhante. E' a Elpe pin-

fjuis (fig. 20) descoberta por liarrande nas camadas silurianas da Uohemia

;

desta, com eíleilo, a espécie das Bromelias parece ser uma cópia fiel em
escala cinco vezes menor.

Foi por este motivo, ([ue lhe dei o nome de Elpiduun Bromeíiarum.

As conchinhas (hi Klpldinin Broindíarnni (íig. 1-4) tém até 1,"""3 de

comprimento
; já com metade desse comprimento todos os membros têm ad-

quirido a sua forma definitiva e os animaes começam a propagar-se. A

largura é egual á cerca de seis sétimos e a altura á metade pouco mais ou

menos do comprimento.

A parte posterior da conchiidia é mais larga e mais alta do que a ante-

rior, a face dorsal é convexa, a ventral plana. O ligamento elástico
, que

une os bordos dorsaes das duas válvulas da conchinha e pelo qual, como

nas conchas dos molluscos Lamellibranchios, as válvulas são abertas, desde

que os músculos adductores deivam de se contrahir, estende-se até ao

extremo posterior da face dorsal, acabando a pouca distancia do ex-

tremo anterior. A válvula esquerda é quasi insensivelmente mais com-

prida do que a direita, de modo (|ue o seu bordo cobre o desta, (juando

se fedia a conchinha.

Ao longo do bor(h> ventral as partes sobrepostas das duas válvulas, na

occasião de estar fechada a conchinha, são assas largas (fig. 2); ellas são

transparentes, menos grossas do que o resto das válvulas e formam um
sulco longitudinal nas conchas frrhadas. A siq)eríirie da Cí^nchinha é

lisa e lustrovi ; ha mdla alguns pellosinhos muito raros, curtos, delgados,

pela maior j)arte rectos; só uns 5 ou (». inseridos ao hjngo do bordo

anterior de cada válvula, são curvos, sendo a sua ponta volvida para

baixo. A cor das conchinlias é parda, ora mais pallida, ora mais escura;

o pigmento é granuloso e encerrado em cellulas grandes polygonaes,

situadas por baixo da camada chitinosa externa das válvulas ; o pigmento
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começa a dcposilar-sc íio redor dos niicleos das ditas celliilas (fig. G)

e acaba por eiicliel-as inteiramente, ficando transparentes só os núcleos

e os limites entre as cellulas. Perto do extremo anterior do ligamento

dorsal elástico ha (Mn cada válvula uma macula redonda, transparente,

destituída de pigmento; para ver bem essas duas maculas cumpre enca-

rar de frente as conchinhas; elhis são geralmente laiilo mais visiveis,

quanto mais escuras forem as conchinluis ; servem de janellas para ad-

mittir a luz aos olhos. Também falta o pigmento no logar em que se

inserem os músculos adductores das válvulas As impressões musculares

fig. Am. íig. G), que mostram diflerencas caracteristicas nas diversas es-

(pecies de Cytherideos e Cyprideos, distam do extremo anterior cerca de

dons quintos do conqirimento das válvulas, achando-se só pouco acima

do nivel da face ventral; ha uma macula maior composta de quatro

impressões ellypticas, contíguas, de que as duas extremas são menores e

cujos eixos maiores vão obliquamente de cima e de diante para baixo e

para traz ; além disso, ha uma impressão muito menor, quasi circular, ás

vezes pouco visivel, situada um pouco adiante das quatro maiores.

Os dons olhos simples, existentes nas famílias dos Cyprideos e Cythe-

rideos costumam coníluir em um único olho impar, naquella familia e

ser separados nesta. Além disso, segundo Zenker, os olhos dos Cytherideos

adheririam ás válvulas. Ha comtudo excepções a esta regra em uma e

outra familia e entre ellas figura também o ElpkUuni BronieHanim.

Esta espécie tem um único olho impar com duas lentes lateraes

(fig. 7-9) situado em baixo do extremo anterior do ligamento elástico,

junto do logar em que anteriormente o corpo do animal separa-se das

válvulas ; não adhere á conchinha e sim pôde ser movido com o corpo

um pouco para traz e para diante. A forma do bulbo coberto de pi-

gmento preto é bastante variável, parecendo serem as diflerencas independen-

tes tanto da edade como do sexo dos animaes. As anlennas anteriores

(fig. 3, a, íig. 10) tem cinco artículos; a articulação entre o primeiro e

segundo permitte um movimento extenso de cima para baixo; a mobilidade

dos mais artículos é muito limitada ; o primeiro e o segundo são muito

mais grossos e compridos do (jue os outros artículos ; o terceiro e o

quinto tèm só metade pouco mais ou menos do comprimento do quarto,

o qual se formou pela contluencia de dons, como mostra a disposição

das suas sedas ; em certos, bem que raríssimos, indivíduos, esses dous ar-

tículos primitivos se têm conservado perfeitamente separados, constando

neste caso as antennas de seis artículos. E' uma prova do pouco valor,

V. IV— 8
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que na classiíicação dos Cytlierideos possa ter o namero dos articules

das anleuuas, que certos autores tem usado como caracter dislinctivo dos

géneros novamente estabelecidos na dita íamilia. Xo extremo do primeiro

articulo, ha no lado superior externo um pequeno processo triangular ou

digititbrme, guarnecido de pellosinh(^s bastos, tenros, curtos, rectos. Do se-

gundo articulo nasce, a alginna distancia da base do bordo inferior, um
pello grosso, ílexivel, plumoso na parte terminal, cujo comprimento excede

o do primeiro articulo da antenua ; no extremo do terceiro articulo ha

no bordo superior uma seda curta e rija ; ha duas sedas semelhantes no

meio, e três mais compridas no extremo do bordo superior, uma no meio

e outra no extremo do bordo inferior do quarto articulo; emfim, ha três ou

quatro sedas no extremo do articulo quinto ou terminal da anlenna.

As antennas posteriores [Cis^. 3, a 2; íig. 11-12), inseridas um pouco em
baixo e para lora das anteriores, tôm quatro articulos, de qu(i o terceiro

é o mais conq^rido; o primeiro é um pouco menos conqn'ido, porém

muito grosso ; o segundo e o quarto são muito mais curtos ; não parece

haver mobilidade alguma entre os articulos segundo e terceiro; o segundo

articulo pôde descrever um arco considerável para baixo, e o quarto é

capaz de se mover tanto para cima como p-ira baixo.

No extremo do segundo articulo ha no lado inferior uma seda del-

gada e comprida, chegando até ao fim do articulo seguinte, o articulo

terceiro é munido de duas sedas curtas pelo meio do lado inferior, de

um pello delgado perto do extremo do lado superior e de um Ibrte es-

pinho recto e movei no extremo do lado inferior ; emfim o articulo ter-

minal é armado de três espinhos fortes, moveis, cujas pontas são curva-

das algum tanto para baixo. Nas fêmeas (fig. 11) esses três espinhos são

lisos; nos machos (fig. 12) o primeiro, geraluKMite um [)ouco mais curto do

que os dous lerminaes, é serreado, isto é, provido de uma íileira de den-

tes agudos.

No extremo do articulo basal das antennas posteriores, articúla-se ainda,

como nos mais (lylherideos, mu app(índic(3 biarticulado (fig. 11, a), muito

esbelto, em cuja ponta se abre um canal, (jue vem de uma bexiga

(fig. 11, ()) cheia de um liquido um pouco amarellado e mais refringente do

que a agua. Comprimindo a antenua isolada com a bexiga, entre laminas

de vidro, vi algumas vezes sahir esse iKinido da [)onta do appendice em um
fio delgado, que não se misturava com a agua. Pela posição, que occupa

o appendice, poderia elle ser conq)arado ao r;uno externo existenl(í nas

antennas posteriores de muitos Crustáceos; é comtudo mais provável, que
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corresponda ao processo cónico das antennas posteriores dos Ani[)liipodes,

em cuja ponta lanibeni se abre o canal (?\crelorio de uma glândula. .V.

bexiga é muito maior no Elpidiíuii Broinelianim, do que (segundo Zcnker)

na Cijthcrc viridn do mar liai tico.

As partes bocaes constam de dous pares de appendices, designados ge-

ralmente pelos nomes de mandibulas e maxillas, (ou, por Zenker, de pri_

meiro e segundo par de maxillas
)

As mandihulns {{\^. 3, m d. íig. 13) tem, como nos géneros Cypris c Cy-

there, uma grande parte basal triangular, percorrida e como que esteiada

por diversas varas chitinosas. A parte interior da base do triangulo pro.

longa-se em um processo mandibular, terminado por uma serie de den-

tes agudos. Do bordo anterior da mandíbula nasce um grosso palpo, com-

posto de três ou quatro artículos, que, com excepção do ultimo, são pouco

distinctos. O palpo tem duas sedas maiores no primeiro articulo, uma cur-

vada e plumosa no extremo do penultino e umas quatro no ultimo ar-

ticulo. Do lado externo do primeiro articulo do palpo eleva-se uma la-

mina n\embranosa, volvida para cima, cujo bordo superior se prolonga em
três pellos grossos, compridos, rectos, flexíveis e plumosos, com excepção de

uma curta parte basal, que é núa.

Ha na mesma lamina nm quarto pello, semelhante aos outros tres^

porém muito curto e dirigido em sentido opposto. Em indivíduos suíTi-

cientemente transparentes se pôde ver, que a lamina está em movimento

continuo na parte da conchinha situada para diante dos músculos ad-

ductores.

As //iru'í7/as(rig. 3, mx. fig. 14) mostram uma grossa parte basal, de cujo

bordo terminal nascem quatro processos quasi cylindricos, contíguos, paral-

lellos, armados na ponta de pellos ou sedas ; destes processos o ({ue pro-

longa o bordo inferior ou interno da maxilla termina em duas sedas;

de que a inferior tem a metade terminal plumosa e curvada para baixo,'

cada um dos dous processos intermédios acaba em três sedas rijas, agu-

das, um pouco curvadas; emfim o quarto processo, formando o prolonga-

mento do bordo superior da maxilla, é mais comprido que os outros e

acaba em duas sedas mais compridas também; este quarto processo é biar-

ticulado nos géneros Cypris e Cythere, porém na espécie das Bromelias

não me foi possível distinguir dous artículos. Ha na maxilla, como na man-

díbula, uma lamina membranosa, guarnecida de compridos pellos plumo-

sos; ella é muito maior do que a das mandibulas; o numero dos pellos

marginaes parece ser de 16 em todos os animaes adultos. Além dos pel-
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los inargiiiaes lia um qin' nasce á pouca distancia do bordo e se esten-

de em sentido opposto ; é semelhante em tudo ao pello que se acha no

segundo iirticulo das antcniias anlcriorrs. A lamina membranosa da ma-

xilla é dirigida para fora e está em movimento vibratório constante no

espaço situado a traz dos músculos adductores.

A's partes bocaes seguem três pares di^ pernas (íig. 3,p 1 p '^ p 3; fig. 15-17
)

;

muito semelhantes entre si, tendo comtudo cada par certos caracteres

distinctivos. As pernas são compostas de cinco articulos; o articulo basal

é muito mais grosso do que os mais, tendo o bordo |)osterior mais com-

prido e mais convexo do que o anterior ; (piando o animal está andando

este articulo está virado para baixo, recolhidas as pernas na concliinba,

dirige-se obli(|nameiite para diante. A pouca distancia da base nasce do

bordo posterior um j)ello plumoso semelhante ao do segundo articulo das

antennas anteriores; nos dous j.rimeiros pares de pernas o comprimento

desse pello excede as do articulo basal, no terceiro par é muito mais

curto.

Tm segundo pello semelhante, porém, muito menor, nasce no meio

do bordo anterior, e um terceiro, miíito mais curto ainda, no extremo do

bordo anterior do articulo basal. Ao lado deste terceiro pello lia no pri-

meiro par de peruas (fig. 15) um gancho ou espinbo forte, curvado e

agudo, que falta aos dous pares posteriores.

Os ai-ticiilos segundo até (|u irto são esbeltos, quasi cylindricos, diri-

gidos para traz, sendo o comprimento do segundo articulo egu;il ou pouco

superior ao do terceiro e (juarto unidos. No extremo do lado venh-al do se-

gundo articulo ha nos dous primeiros pares de pernas um espinho forte,

curvado um pouco p:ira baixo, o ([uil s' acha substituido no terceiro

par p u- nini seda recta, muito mais tenra. O articulo (juinlo ou termi-

nal forni i nos dous [)rim3Íros pares uma unha vigorosa esbidla, pouco

curvada, cujo comprimento iguala ou pouco excede ao do articulo ante-

cedente. No terceiro par de pernas (Qg. 17) o articulo terminal é muito

miiis comprido e didí^ado dij que nos pares anteriores, egualando o com-

priíHiMilo do sígundo articulo, a sua metade basal é recta, a terminal um
pouco cursada, liaveiido um jvquenino espinho entre essas duas me-

tades.

iNa configuração das partes bocaes e das pernas não ha dilferença

entre os dous sexos.

As partes geniíaes, situadas posteriormente ás pernas, são muito volumosas

e complicadas nos machos (íig. lí)-22.
) O membro viril (íig. 11), mv. ) é um

gancho duro, escuro, curvado em semicírculo, movido por um forte mus-
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culo. Para (Iciitro e para diante do membro ha, como nas Cytheres exa-

minadas por Zcnkn-, um processo digitilbrme (fig. 19-22, pd. ) ha lambem,

como nas Cythiíres, uma grande himina terminal de forma muito varia-

>el(fig. 10-22, li. íig. 20-21 ), de cuja face ventral nasce junto da base

um pello (juasi egual em comprimento á mesma lamina. Os orifícios ge-

iiitaes das fêmeas (fig. 18,og) slio situados de Um e outro lado do abdó-

men entre o terceiro par de pernas e os appendices caudaes

Os appendices caudaes [fi^. \H, \^), 22, ac.) são duas pequenas laminas

triangulares ou ovaes, munidas de duas sedas plumosas terminaes e de uma
terceira seda mais comprida, que nasce de sua face ventral e que pare-

ce faltar ás vezes nos machos.

O corpo ainda se prolonga um pouco além dos appendices caudaes,

terminando em uma protuberância guarnecida de curtos pellinhos.

Os ovos (fig. 23) quasi esphericos, de cerca de O,'"'" 1. de diâmetro,

desenvolvem-se como na Cypridina Agassizei,
( 1 ) dentro da conchinha da

mãe. Nas fêmeas maiores conta-se ás vezes mais de trinta entre ovos e

filhos. Os filhos ali ficam até terem chegado a 0,-2 até O,"""" 25 de

comprimento. A sua conchinha então já tem approximadamente a sua

forma caracterisca e definitiva (fig. 2i, 2õ) ; ella mostra só quatro pellos,

havendo um junto de cada extremo de uma e outra válvula; o olho e

os músculos adductores se acham situados muito mais para traz do que

nos animaes adultos, devido isso á circumstancia de estar ainda pouco

desenvolvida a parte posterior do corpo ; em lugar dos três pares de

pernas, ha apenas um único par de ganchos simples ; as antennas, pelo

contrario, jii possuem a sua organisação definitiva.

O Elpidium é quasi o único entre os numerosos visitantes e habi-

tantes das Bromelias, que nellas nasce e morre. Muitos animaes vão vi-

sitar as Bromelias, seja para se agasalharem, seja para se nutrirem das

substancias orgânicas, que entre as suas folhas se accumulam, seja emfim

para alli depositarem os seus ovos. Esses visitantes passageiros são varia-

díssimos ; ha entre elles Verines Turbellarios {Gcoplana) , Crustáceos Bsó-

podes (P///7oscia) Arachinides, Myriapodes, muitos Insectos, Batrachios (perere-

cas) e até cobras. Outras espécies vivem lá como larvas, sahindo depois

de concluída a sua metamorphose, como sejam as pererecas e vários in-

sectos Orthopteros( Agrionideos) , Neuropteros, Trichopteros, v]oleopteros ( Par-

nideos) e J)ipteros(Culuideos) , Tipulideos, Syraphideos e outros. ?sem para

fl) Fritz Miiller, Beinerkungen uber Cypridina, Jeiíii-cli'; Z'íitsclirift fiir N;it irw. Vol V, pag. 255.

V. iv-9
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aqiiL'lles visitantes nem [)ara estas larvas lia dilliculdade alguma em ex-

plicar a sua estada nas Bromelias. Com o Elpidkim o caso é difíerente.

Não podendo esses pequenos Oslracodes migrar de uma Bromelia e mui-

to menos ainda de uma arvore a outra, como é que não obstante isso

podem elles estabelecer novas colónias? EUes não poderão fazer as viagens ne-

cessárias sinão adherindo ao corpo de qual([uer visitante das Bromelias.

Apezar de assim parecer abandonada ao acaso a sua transmigração, ella

se faz com a mesma regularidade com que o pollen das flores é trans-

portado de uma planta a outra pelos insectos pronubos, como prova o

facto de quasi não haver Bromelia sem a sua colónia de Elpidium.

Besta resumir os caracteres, pelos quaes o género Elpiíliimi pode ser

distinguido dos mais, que se tem estabelecido na familia dos Cytherideos:

Conchinha com a face ventral plana e a largura muito superior á altu-

ra. Olhos reunidos em um uuico impar. Antcnnas anteriores com cinco

(ou excepcionalmente seis), posteriores com quatro articulos. Ultimo arti-

culo das antennas posteriores com três espinhos, sendo um delles serreado

nos machos. Pernas iguaes nos dous sexos, semelhantes entre si. Articulo

basal do primeiro par de pernas armado de um gancho terminal. Articu-

lo ultimo (unha) do terceiro par muito comprido e delgado. Appendices

caudaes não cuiiculados, munidos de três sedas.



CRANEOS DE MARACA'
GUYANA BRASILEIHA

CyifiUOIÇÕES PALIO ESÍODÍJANÍIIPJHa^ilICO

DAS

RAÇAS indígenas DO BRASIL

PELO

Em um vasto território, como o do Brazil, outr'ora povoado por nu-

merosas Iribus indigenas, espalhadas por uma área immensa, sem estabili-

dade nem habitação fixa ; ora percorrendo as altiplanuras do interior

ora estanceando nas cercanias do littoral, deve-se forçosamente encon-

trar aqui e acolá vestigios indeléveis da sua passagem nessas ossadas

que a forja destruidora do tempo não pôde facilmente consumir.

Colher esses restos humanos repassados muitas vezes da mais alta

antiguidade, estudar os seus traços caracteristicos e as suas formas par-

ticulares, marcar as suas analogias e dissimelhanças, comparal-os entre

si, e dessa confrontação de caracteres destacar as formas typicas, que

devem representar raças differentes, não é empreza fácil de realisar em

pouco tempo. Tão custosas e diíTiceis são ainda as explorações anthro-

pologicas neste paiz, tão incertas e vagas as informações que devem ser-

vir de guia ao explorador que, as mais das vezes, o valor dos resultados

obtidos mal compensa a enormidade dos sacrifícios.
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Muilijs aiiiios, pois, lião-il»' decorrer ainda aiilfs (jiic a reuiiião de

uma copia de inaleriaes suTicientes, piTrcilainciilc bem estudados e dis-

criminados, venha dar a chave para a diíTerenciaçào das raças que par-

tilharam em rrmotas epochas a posse do vasto território do Rrazil.

Emíjuanto, porém, não se altinge esse desideratum, aproveitemos com

malsoííVido interesse os raros specimens, que vão entrando pouco e pouco

para as collecções antliropohjgicas do Museu Nacional.

Além da importante colliícção de craneos e ossadas humanas en-

contra los pelos mrmbros da exlincta r.ommissão Geológica nos samba-

quis da costa mí'ridior.al di Urazil. craneos e ossadas que devem cons-

tituir mais tarde o assumpto de uma memoria especial ; são dignos de

nota dois craneos, acompanhados ih alguns ossos do esqueleto, que foram

remetlidos o anuo passado ao .Museu Nacional pelo Sr. Ferreira Penna.

Estavam esses ossos encerrados em duas urnas 1'unerarias e guarda-

dos uo recesso de uma gi-iila natural, (pie existe no território ])anhado

pelo rio Maracá, na (iuvana brazilcira. ])'alli os trouxe o mencionado

naturalista, hade lia\er três annos, |)nra o .Museu do Pará.

n !saconip\nhalo> di qtialqu t artefacto ou obra de industria huma-

na, 1'lli'S ali jaziam isolados no interior da gruta, (juc lhes servira de

sepultura secular. Uma d. is urnas, (|ue guardara por longo tíjinpo esses

restos humanos, ieita de uma argila vermelha, como tantas outras que

tem sido encontradas em vários pontos do Brazil, chegou-nos aqui já re-

duzida a pedaços. l'urmava o seu conteúdo um espesso e emnuu-anhado

tecido de radiculas vegelaes, dentro de cujas malhas estavam mettidas as

diíferenles peças componentes do esqueleto.

Ou porque tivesse sido ella ali (lej)ositada mt interior da gruta,

stMu uma occlusão perfeita, ou mesmo porque o (Mubate de uma por-

ção d(i terra derruída a houvcssi^ (piebrado, em (|ual([U('r das hypothe-

ses, uma larga abertura (lt3 communicacão d(^vera ler existido com o ex-

terior, pela (|ual j^enelraram pouco e pouco os filamentos radiculares

que envolviam o esiju didu. \\ tão fortemeute foram (•(tnq)rimidos os ossos

pelas malhas a})ertadas desse lecido, (jut; muitos duUes destacaram-se,

perdendo as suas relações nat,uraes. Assim é (|ue as vert(d)ras achavam-

se dispersas p jr entre a trama do tecido; o tibia esíjuerdo applicado á

face anterior dn fiMiiur ((in-espondente ; e o maxillar iuferinr de unidos

craneos perdido no meio dos lilamsntos radiculares. Parece assaz pro-

vável (jue tal deslocação das dillerenti's j)eças do esquídeto S" deu pos-

teriormente á entrada das raiz"s n;i urna funerária ; essa questão, porém,
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não lendo importância real para o assumpto de que nos vamos occu-

par, não nos demoraremos sobre ella.

Determinar a edade desses ossos seria uma das ([uestões prelimi-

nares importantes para resolver antes de começarmos o estudo descri-

ptivo dos craneos. Quando, porém, se pretende chegar a uma determina-

ção mais ou menos approximada da edade desses ossos, reconhece-se

immediamente que não são muito seguros os elementos de que dispo-

mos para uma tal determinação, pois o facto de se apresentarem elles

nimiamente frágeis, leves e porosos, com o tecido compacto folheado, ape-

nas autorisa-nos a admittir para esses restos uma grande antiguidade.

Ora, comprehende-se bem quanto vai de relativo e até mesmo de con-

vencional nessa expressão vaga e indeterminada que não tem significação

chronologica precisa. Demais, a influencia do meio a que elles estiveram

sumettidos, a acção corrosiva dos agentes physicos, a compressão exercida

pelas raizes podiam ter apressado a decomposição do tecido ósseo, com-

municando-lhes uma feição de antiguidade maior do que elles teriam

realmente.

Seja, porém, como for, o que se pode aííirmar sem medo de errar

é que esses ossos tem uma existência superior a um século.

Os dois craneos, que deviam ler pertencido ambos a indivíduos do sexo

masculino, como inculcam certos caracteres anatómicos, apresentam entre

si a mais completa semelhança de formas, indicando desta sorte, serem

representantes de um mesmo typo ethnico.

As alterações qne se notam nos ossos que compõem a caixa craneana

são quasi idênticas em ambos os craneos, o que prova que elles da-

tam da mesma epocha e estiveram submettidos á acção das mesmas

causas physicas. Ambos apresentam erosões em pontos differentes da su-

perfície exterior e em um delles existem mesmo perfurações múltiplas,

com diâmetros differentes, de forma circular, abrindo por esses pontos

uma livre communicação do exterior para a cavidade do craneo.

Foi atravez desses orifícios que penetraram muitos dos filamentos ra-

diculares, cujas expansões múltiplas se vem ainda apegadas á superfície

interna da aboboda craneana. Ao lado dessas perfurações accidentaes,

atravessando toda espessura do osso, existem outras que ficaram imcompletas,

chegando apenas á lamina interna do osso, sem comtudo atravessal-a.

Um dos craneos apresenta a destruição parcial da face no lado di-

reito, onde não existem o assoalho inferior da orbita, o osso malar, grande

parte da arcada zygomatica, e a metade do maxillar superior. Neste

V. IV— 10
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craiieo os ossos próprios do nariz e a arcada zygoinalica do lado esquer-

do acham-se lambem fracturados e incompletos.

Existe apenas a mandíbula de um dos craneos ; a semelbança, porém,

que se nula nos caracteres craneologicos de andjos induz-nos a admit-

tir uma mandíbula semelhante para o outro.

O craneo n. 1, isto é, aiiuelle, que tem uma parle da face destruída

diverge um pouco do craneo n. '2 pela conformação da abobada, que é

ogival, ([uaiido no outro ella é tecliforme,. O achatamento do occiput é

lambem mais pronunciado no j)rimeiro do que no s(!gundo. Salvo estas

differenças mínimas, as analogias entre ambos são completas, de modo a

fazel-os representantes de um mesmo typo.

Peio que a simples inspecção só pôde mostrar, independente da confron-

tação das medidas craneometricas, as formas esculpturaes destes dois cra-

neos afaslam-se consideravelmente dos (|ue caraclerisam o typo craneolo-

gico dos Bolocudos. Considerados pelo lado eslhelico nolam-se nelles con-

tornos mais suaves, ângulos menos abruptos, linhas mais regulares e

correctas sobretudo maior harmonia das partes com o todo, o que forma

um perfeito contraste com o aspecto feroz e brutal dos craneos dos Bo-

tocudos. Estas expressões estheticas, porém, não é preciso dizer que são

todas relativas ao sentir de cada individuo, por isso não podem ellas

ter um valor real e determinativo nas indicações anlhropologicas. Cumpre,

pois, proceder a um estudo conq^arativo completo, fundado em caracteres

anatómicos fixos.

E na verdade, do exame anatómico comparativo entre os represen-

tantes das duas series, resultam para ellas, como vamos ver, diíferenças

excessivamente notáveis nas formas particulares do craneo.

Logo á primeira vista reconhece-se que os craneos de Maracá tóm

a fronte mais larga e menos inclinada para traz, o vértice menos saliente,

as fossas lenqjoraes menos deprimidas, as bossas frontaes mais proeminentes.

A sua curva frontal, sendo menos extensa, o bregma acha-sj nelles situa-

do muis adiante do que nos craneos dos l)Otocu(los; dahi resulta lambem

que o seu diâmetro basilo-bregmatico é um [loueo obliquo.

O diâmetro autero-posterior máximo altinge nos craneos de Maracá
' 17. '5, cmijuanlo (IMí- nos craneos dos Bolocudos da coUecçãodo Museu só um
apresenta o diâmetro antero-posterior de lí.í); em todos os mais tal diâ-

metro oscilla entre 17 cenl. 13 1(S.(1, como é fácil de Ncr na labelhi das

medidas craneometricas, que acompanha o nosso primeiro trabalho. Cum-
pre di/er ([ue esse mesmo craneo de Botocudo, cujo diâmetro antero-pos-
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terior máximo não excede a 14.1) pertence a iim individuo do sexo fe-

mimno, que devia ter edade nunca superior a 15 annos Estas duas cir-

cnmstancias— de edadc e de sexo—diminuem muit(j o valor comparativo

daquelle algarismo em inna serie formada na sua quasi totalidade de

individuos do sexo masculino, tendo attingido a edad(í adulta.

As mesmas diflerenças métricas se notam -relativamente ao diâmetro

transverso; porquanto, á excepção do craneo feminino, a que acima nos

referimos, em todos os mais o diâmetro transverso oscilla entre 12.5 e

13.8, algarismos ainda superiores aos que dão os craneos de 31aracá,

cujo diâmetro transverso c representado em um por J2.3, e em outro

por l'2A.

Da pequenez relativa dos dons diâmetros—antero-posterior a trans-

verso—nestes craneos, resulta o seguinte facto : que elles, postos ao lado

dos craneos dos Botocudos, parecem mais largos e mais arredondados,

descrevendo a calote craneana uma ellipse menos alongada. Para este

resultado não contribue pouco também a egualdade que existe entre o

diâmetro biorbitario e o diâmetro bistepbanico representados ambos pelo

algarismo 10 cent., o que faz parecer a fronte nos craneos de Maracá

mais larga do que nos craneos dos Botocudos. Nestes a differença entre

os dons diâmetros attinge algumas vezes 1 cent., resultando dahi um
certo grau de estreiteza da fronte logo acima das arcadas superciliares,

como se poderá bem verificar, examinando as lieliogravuras que acompa-

nham o nosso primeiro trabalho.

Continuando o parallelo entre as duas series, chega-se a descobrir

novos pontos diíTerenciaes que separam os dois typos.

A curva cerebellosa, comprehendida entre o inion e o bordo poste-

rior do buraco occipital, é, salvo diííerenças muito pouco sensíveis, idên-

tica nos craneos dos Botocudos e nos craneos de Maracá; para as duas

series ella offerece o mesmo algarismo de 5 cent. A distancia, porém,

em linha recta da base do nariz ao bordo anterior do buraco occipital

é nos craneos de Maracá de 02 cent., ao passo que na serie dos Boto-

cudos ella varia entre 0.8 e 11 cent. Si a esta divergência nas duas

medidas craneometricas accrescentarmos as diíTerencas (jue se notam nos

diâmetros do buraco occipital, considerado nas duas series, não será dif-

íicil chegar a esta conclusão : que a região anterior nos craneos dos Bo-

tocudos é mais desenvolvida do que nos craneos de Maracá.

Com eíTeito, nestes o buraco occipital á mais largo e menos alon-

gado ; seu comprimento é de 3.8 cent., e a largura de 3.2 cent. emquanto
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nos craneos dos Botocudos a primeira medida é representada por 4

cent. e 4.2 e a segunda por 'A.'-] cent. Nos craneos de Maracá o buraco

occipital aproxima-se muito da forma circular, emquanto nos craneos dos

Bolocudos elle é quasi ovalar.

Fazendo a projecção das duas series na taboa graduada, nola-se

para alguns craneos dos Botocudos o excesso de 5 millim. na projecção

anterior, o que quer dizer que o ponto basilar considerado o centro da

cabeça está nelles collocado mais posteriormente do que nos craneos de

Maracá. Cumpre entretanto advertir que esta diíTerença depende também,

em parte, do maior prognatliismo da face nos craneos dos Botocudos. Á
circumferencia transversal biauricular, tomada de um buraco auditivo a

outro, passando pelo bregma c pela base do craneo, at tinge 43 cent. nos

craneos de Maracá, ao passo que nos craneos dos Botocudos ella varia

entre 44 e 4í) cent.

Entretanto, nos craneos de Maracá, a porção supraauricular dessa

curva é superior á que se nota em alguns craneos dos Botocudos; na-

quelles ella 6 de 20 cent., nestes não excede a 27 cent. E' verdade que em
um craneo de Botocudo, o mais volumoso da collecção, ella chega mesmo

a 31 cent. As grandes proporções, porém, que tem este craneo relativa-

mente aos outros, exagerando a maior parte dos traços caracteriscos da

serie a que pertence, põem-no fora de questão neste exame comparativo.

Que tal dillerença na curva supraauricular não depende nos craneos

de Maracá da maior altura do craneo, plenamente o demonstra o seu

pequeno diâmetro basilo-bregmatico, representado pelo algarismo 12.2 cent.,

quando o mesmo diâmetro nos craneos dos Botocudos varia entre 13 e

15 cent. O facto explica-se, porém, perfeitamente pelo maior relevo que

apresenta a região auriculo-temporal nos craneos de Maracá. A superiori-

dade da curva supraauricular nesses craneos depende, pois, da grandeza

relativa do seu diâmetro bitemporal.

A abertura do conducto auditivo correspondendo nos craneos de

Maracá a um plano vertical tirado do ponto basilar (bordo anterior do

buraco occipital) e achando-se a dieta abertura nos craneos dos Botocu-

dos quasi 5 millim. atraz desse ponto; sendo por outra parte o nivel

das arcadas zygomaticas mais elevado nos craneos dos Botocudos do que

nos de Maracá, lógico é concluir que aquelles indígenas tinham as ore-

lhas situadas mais acima e posteriormente do que estes.

Si da comparação destes dados craneometricos, como vimos, resultam

dillerenças notáveis para as duas series, póde-se aíílrniar que é sobretudo
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pela confrontarão dos caracteres da face que mais se distanciam os dous

typos.

Começamos por dizer que o relevo das arcadas superciliares e a sa-

liência da glabella são mnilo menos pronunciados nos craneos de Maracá.

Nelles o espaço interorbitario, tomado de um dacryon a outro, excede 5

millim. á mesma medida tomada nos craneos -dos Botocudos, o que quer

dizer que naquelles indigenas a base do nariz era muito mais larga do

que nestes.

As diflerenças métricas, porém, mais notáveis são justamente aquellas

que se referem á altura e á largura da face.

A distancia comprehendida entre a raiz do nariz e a espinba nasal

inferior é menor i millim. nos craneos de Maracá do que nos craneos

dos Botocudos e o esqueleto do nariz muito menos desenvolvido em
comprimento naquelles craneos do que nestes. O diâmetro bijugal é mais

longo 9 millim. nos craneos de Maracá do que nos craneos dos Botocu-

dos. Quanto ao diâmetro biorbitario, elle apresenta diíTerenças tão insi-

gnificantes que se pode consideral-o egual nos craneos das duas series.

Por outro lado, a abertura das narinas anteriores é mais alta e mais

larga nos craneos de Maracá, ao passo que a altura da arcada alveolar

nas duas series não apresenta diíTerenças sensiveis.

Si passarmos agora a considerar a região orbitaria, veremos que as

orbitas divergem muito por suas dimensões nas duas series. Nos craneos

de Maracá ellas são mais altas, sendo a diíferença para a altura repre-

sentada por 8 millim., emquanto as diíTerenças na largura são

quasi insigniíicantes.

Dalii vem que a abertura das cavidades orbitarias nos craneos de

Maracá figuram um quadrado mais perfeito do que nos craneos dos

Botocudos, onde ellas se approximam mais de um quadrilongo. Em com-

pensação as orbitas dos Botocudos são mais profundas, sendo nelles a

diíTerença representada por quasi 1 cent.

Assim, pois, sommando todos esses caracteres diíTerenciaes, e apre-

ciando em seu justo valor cada um delles, cbega-se a este resultado fmal,

que o caracter mais saliente de distincção entre os dois typos está exa-

ctamente nas dimensões da face, cujo desenvolvimento em altura e projecção

anterior é muito maior nos craneos dos Botocudos.

Cumpre ainda assignalar dois caracteres pertencentes á face que

divergem inteiramente nos craneos das duas series. Nos Botocudos a chan-

fradura submalar é muito mais alta e profunda do que nos craneos de 3Iara-

V. IV— 11
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cá. Estes, por siiu vez, aprestjiitain no bordo infiirior da abertura ante-

rior das narinas uma confornuição muito commum nos craneos chine-

zes, (Topinard) que vem a ser : a divisão desse bordo em duas gotteiras,

de sorte a não haver limite bem marcado entre o dicto bordo e a face

anterior da arcada alveolar. As fossas caninas são também muito menos

escavadas nos craneos de Maracá, dando-se, neste particular, uui verdadeiro

contraste entre aquelles craneos e os craneos dos Botocudos.

Ouanto á região alveolo-palatina, as diílerenças, com serem pouco

apreciáveis á primeira vista, não são todavia menos importantes. Pondo

de parte o prognathismo alveolar muilo pronunciado nos Cotocudos e

quasi nullo nos craneos de Maracá, ha a notar para essa região os se-

guintes caracteres differenciaes nas duas series: nos craneos de Maracá a

distancia em linha recta do ponto alveolar ao extremo opposto da abo-

bada palatina é menor 1 cent. do que nos craneos dos Botocudos. .\em

se pode attribuir essa diíTerença tão notável a um a trophiamento da

arcada alveolar superior, porque, sendo tal processo airophico dependente

da edade avançada ou da queda prematura dos dentes, nenhum destes

dois factores se acham aqui representados. Com efFeito, o estado das su-

turas leva-nos a admittir para os indigenas de Maracá edade mediana
;

por outro lado a permanência das cavidades alveolares deixa fora de

duvida que a queda dos dentes só teve logar depois da morte.

Accresce ainda que a curva alveolar que é representada por uma
parábola nos craneos dos Botocudos, aproxima-se mais da ellipse nos

craneos de Maracá. Differencas não menos notáveis apresentam estes no

maxillar inferior. Os dois ramos horisontaes da mandibula divergem

muilo para traz, de tal sorte que a distancia transversal tomada de um
angulo a outro da mandibula é representada por lU cent., quando a

mesma distancia tomada nos craneos dos Botocudos r apenas de 9 cent.

a 9.4. Essa diíTerença de (juasi 1 cent. na distancia dos dois ângulos

da mandibula está de accordo com a diílerença na saliência da região

auriculo-temporal nas duas series, facto anatómico (|ue já foi devida-

mente considerado.

Os dois ramos horizontaes da mandibula no craneo de Maracá apre-

sentam-se, além disso, mais finos e delgados do que nos craneos dos

Botocudos ; esse facto, porém, pódc bem ser explicado por um atrophia-

mento da mandibula, visto como observa-se nella a obliteração de al-

guns alvéolos posteriores, cujos dentes respectivos cahiram durante a

vida. As modificações que exerce a (jueda dos dentes sobre as dimensões
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dos maxillares é hoje um facto reconliecidu e provado por numerosas

obseryações comparativas.

O angulo do maxillar inferior é de 110" no craneo de Maracá, ao

passo que nos Botocudos elle varia entre 117" e 120°. Xaquelles a altura

da mandibnla ao nivel da apophyse coronoide é de 5.0 cent., einqaan-

to nestes últimos ella varia de 0.1 até 7.0 cent.

Um facto, porém, attrahe sobretudo a attenção, fazendo-se o estudo

anatómico do maxillar inferior no craneo de Maracá e é o seguinte; a

curva alveolar inferior, cujos dentes são implantados perpendicularmente

nos alvéolos não corresponde, como é natural, á mesma curva do ma-

xillar superior; ella acha-se situada muito mais adiante, de tal sorte

que o bordo livre dos dentes incisivos da arcada superior não deviam

attingir nesse individuo os dentes homonymos da arcada inferior. Essa

disposição, que se encontra commummente nos indivíduos avançados em
annos, não pôde ser aqui attribuida á edade, porquanto, como já vimos,

o estado das suturas inculcam para os craneos de 3íaracá uma edade

mediana. Será essa disposição anormal a consequência de um atrophia-

mento dos ramos horizontaes da mandíbula, que, diminuindo na altura,

cresceram ao mesmo tempo em comprimento ou pelo contrario o eíTeito

de uma deformação posthuma?

Qualquer das duas hypotheses é admissível, porém a primeira é mais

provável.

Nos craneos de Maracá o angulo facial at tinge 70", ao passo que

nos Botocudos esse angulo varia de 02° a 07°. Aquelles, porém, como estes

estão incluídos na classe dosdolicocephalos.

Podemos agora deste longo parallelo de caracteres craneologicos e

craneometricos tirar uma conclusão ethnogenica ?

O que parece, á primeira vista, fora de duvida, é que os Botocu-

dos e os indígenas de Maracá (Guyana brasileira) constituem dois typos

differentes. Si pelo seu Índice cephalico devem ser elles incluídos, como

os Botocudos, na classe dos dolicocephalos, essa identidade de classe

não pôde por si sô estabelecer uma identidade de typo, quando con-

correm notáveis diíTerenças em outra ordem de caracteres. Sem querer

desde já emittir uma proposição absoluta, porque os elementos que temos

á mão não são ainda assaz numerosos, todavia quasi chegamos a affir-

mar que a verdadeira brachicephalia não tem representantes nas raças
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aborigenes do Brasil. O fuluro provará ale que ponto é verdadeira esta

presumpção. (1)

Não pôde, porém, escapar á nossa apreciação um facto anthropo-

logico que nos parece ter aqui grande valor.

Oneremos fallar da mistura de caracteres dos dois typos que se nota

em alguns craneos de epocha muito recente, trazidos ha dois annos de

S. Matheus pelo finado Prof. llartt.

Esses craneos, ao mesmo tempo que se aproximam por certos ca-

racteres dos craneos dos Botocudos da nossa collecção, apresentam por

outro lado caracteres de aílinidade com os craneos de Maracá.

Xelles o espaço interurbitario, a altura da face, o diâmetro bizygo-

malico e bijugal, a elevação dos pomos são, salvo differenças insignifi-

cantes, idênticos com os craneos de Maracá. Entretanto a forma quadran-

gular das orbitas, o achatamento da região parietal, a saliência da gla-

bella e das arcadas superciliares, a projecção anterior de 10 cent. na

taboa graduada aproximam-os muito dos craneos dos Botocudos.

Teremos aqui um typo mixto resultante da fusão ou da mistura

desses dois typos primitivos?

Ainda que seja licito aventurar esta liypothese, cumpre todavia con-

fessar que actualmente não dispomos de elementos suíTicientes para com-

proval-a.

Si novas coUecções de craneos, trazidas da Guyana brazileira, vierem

reunir-se aos dois únicos spccimens dessa procedência que possue o Museu

Nacional, é possível que a luz se faça no futuro sobre esta questão obs-

cura e que tenhamos então um ponto de partida para a solução de

outras questões ethnologicas mais complexas.

Pelo que toca, porém, á raça prehistorica da Lagoa Santa, cujos res-

tos foram colhidos por Luud nas cavernas que existem próximas áquella lo-

calidade, temos actualmente razões para affirmar que os seus caracteres

distinctivos não se perderam com o tempo, antes transmittiram-se in-

tactos atravez de uma longa serie de séculos, ás gerações que viveram

ainda nos nossos tenqjos e foram talvez coevas do descobrimento da America.

Esta supposição é fundada principalmente nas analogias que se notam

entre os craneos fosseis da Lagoa Santa e os craneos neandertlialoides

(\) Commnnicou-me ullimamente por carta o meu illustre amigo Dr. Conty que encontrara em
Corilyba

(
prov. de Paraná ) alguns indígenas brachycephaios. Aguardamos informações mais mi-

nuciosas.
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dos Samhíujiiis tio sul do Brazil ; ciilrt' a([uullcs craiicos d(; iiiii lado, a

calote do Ceará e o frontal do Pará de outro, os quaes pertencem hoje

ás collecções antliropologicas do Museu Nacional.

O descahiiuento excessivo da fronte com o achatamento do vértice

constitue um caracter commum a todos esses craneos e estabelece uma

ligação ethnogenica entre as differentes raças, indígenas que elles repre-

sentam .

Si, aceitando as hypotheses geológicas de Lund, as quaes, seja dito de pas-

sagem, não devem ser aceitas ainda sinão com certas reservas, admittirmos

que o píntcau central do Brazil, onde foram encontrados os craneos da Lagoa

Santa, foi uma das primeiras porções do conúnente americano, que emergiu

do seio do oceano universal, a hypothese do povoamento da America meri-

dional por correntes de emigração, vindas pelo estreito de Behring ou pela

costa do Pacifico, ou mesmo pelo Yucatan, segundo a opinião de Brasseur

de Bourbourg, perde todo o seu valor.

Essa conclusão de Lund acharia talvez mais uma probabilidade á

seu favor nessas analogias anatómicas tão notáveis que existem entre os

craneos pertencentes á raça prehislorica e os craneos modernos dos Sam-

ba([uis e dos Botocudos. Levando mais longe ainda as nossas inducções

chegaríamos mesmo a admittir que os actuaes Botocudos são os descenden-

tes directos da raça da Lagoa Santa e que o typo guyanense, que descre-

vemos e estudamos neste trabalho, é de origem diíferente, representante

talvez de uma raça conquistadora exótica, que veio posteriormente fundir-se

ou superpôr-se á raça primitiva.

Guardamos para mais tarde, quando tivermos á mão maior somma

de elementos, dar a demonstração desta hypothese, a qual poderá consti-

tuir um ponto de partida para novas e importantes investigações anthro-

pologicas com relação á origem e procedência dos primitivos povos da

America.

V. IV- 12
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No ribeirão do Garcia, tributário do rio Itajahy (provincia de Santa

Catbarina) e nos seus afflueníes, os ribeirões do Jordão e do Caeté, vive

pegado ás pedras das mais rápidas correntezas uni animal curiosissimo.

E' provável que se encontre também em outras localidades análogas da mesma (i

de outras províncias do Brazil. Tão estranha é a apparencia do referido animal

que naturalistas abalisados, a quem eu remettera exemplares seccos, impróprios

para exame aprofundado e anatómico, não ousaram pronunciar-se definitiva-

mente nem mesmo sobre a classe em que devia ser collocado. «Myriapede não

é, e entre os insectos não se conhece cousa alguma, que lhe seja semelhante»,

disse-me o distincto autor da Bibliotheca Entomologica. Valerá pois a pena

descrevel-o circumstanciadamente.

À' primeira vista, quando o vi andar lentamente nas pedras, em que

habita, o animal fez me lembrar de certos Crustáceos Isopodes do género

/fícíYí, que ha mais de trinta annos estudei na costa do mar Báltico. Com

eíTeito, como nas Ideras, o corpo é dividido profundamente em segmentos

(
fig. 2, 3 ), que tem todos a mesma largura, sendo os intermédios iguaes

entre si, o primeiro e ultimo arredondados nos extremos anterior e poste-

terior. Ha comtudo uma diíTerença notável no numero dos segme^ntos; as
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Ideras tem nove (cabeça, sete segmentos thoraxicos e abdómen
) , o animal

dos nossos ribeirões só lem seis, tendo cada um dos quatro intermédios

só metade ou pouco mais do comprimento do primeiro ou oral, como do

ultimo ou anal.

O comprimento total, que costuma ser de 8 a í)'"'" nos animaes adul-

tos, é igual ao triplo, pouco mais uu menos, da largura, não compre-

hendendo nesta os espinbos lateraes, de que são armados os segmentos.

O corpo é inuiio mais convexo do que nos Crustáceos Isopodes, a

que alludi, sendo a altura igual ou pouco inferior á metade da largura

[íig. i-"). Entre os segmentos o corpo é muito constringido, sendo geral-

mente a largura das junctas inferior á metade da dos segmentos. Dos lados,

cada um dos seis segmentos, é armado de um fortissimo espinho bifidu,

<lo qual um ramo ó horizontal e o outro virado para cima. O compri-

mento relativo dos dous ramos é extremamente variável ; em certos anir

maes(rig. 4)o ramo superior é o maior dos dous e neste caso a sua

ponta costuma ser curvada para dentro; em outros é muito menor (fig. 5).

sendo ás vezes reduzido a um tubérculo insignificante (fig. 5), ou desap-

parecendo até completamente. O ramo superior costuma terminar em ponta

aguda, o que raras vezes se dá com o inferior, cuja ponta é frequente-

mente munida de um pincel de pellos, entre os quaes se distinguem dous

ou três mais fortes e compridos (fig 13); não é raro, mormente cm ani-

maes de menoridade, haver outros pellos espalhados nos espinhos lateraes.

Os espinhos lateraes dos quatro segmentos intermédios dirigem-se

para fora, achando-se os de cada par no mesmo plano perpendicular do

eixo longitudinal do animal; os de segmento oral são virados obliquamente

para diante, e um j)ouco para traz os do anal. Muito menos constan-

tes do que os lateraes são os espinhos dorsaes; dos ([uaes um par se acha

geralmente em cada segmento, podendo comtudo faltar em um (^u mais

dos segmentos extremos ou até completamente .

Também nas suas dimensões elles variam consideravelmente, send(j

quasi sempre menores os dos segmentos oral e anal. Examinei estes es-

pinhos em 13S animaes maiores e menores; ^J2 tinham os seis pares com-

pletos; em dous faltavam os do segmento oral ; em li os dos segmentos

oral e anal; em .3 os dos primeiro, quinto e sexto segmentos; em fim 21

animaes eram destituidos inlciramente de espinhos dorsaes. Nota-se certa

correlação entre o desenvolvimento dos espinhos dorsaes e o do ramo su-

perior dos lateraes; qu.nito maiores e mais numerosos aquelles, tanto maior

é também em regra geral o ramo superior destes.
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E'n loilos os aiúmaes sem espinhos dorsaes lauibem faltava ou era

rudiíiKMilario (íig. 5) o ramo superior dos lateraes, o qual pelo contrario at-

tinge o seu maior desenvolvimento naciuelles animaes ({ue se distinguiam

pelo tamanho dos espinlios dorsaes.

Examinei, em sepyrado, 24 animaes, que mal tinham cliegado á metade

do seu comprimento definitivo e delles só achei 7 munidos dos seis pares

de espinhos dorsaes. Assim, dos animaes pela maior parte adultos t>7 0/0 ti-

nham os espinhos completos e só 20 0/0 eram sem espinhos, emquanto dos

animaes menores só 21) 0/0 tinham os G irares e 54 0/0 careciam ainda

inteiramente de espiídios dorsaes. Parece pois em regra geral augmentar

com a idad') o numero destes espinhos, bem que em certos indivíduos elles

nunca appareçam e é muito provável que ao nascerem os animaes le-

nham espinhos lateraes simples ( isto é, sem ramo superior) e careçam de

espinhos dorsaes.

Ainda nào tive opportunidade para examinal-os em tão tenra idade.

Os espinhos dorsaes (íig 9) são cónicos rectos, variando muito a razão

entre o diâmetro da base e altura; a sua cor pardo escura ou quasi

preta, é mais carregada na ponta, a base rodeada de uma área lisa, mais

pallida, amarellada, cingida de contornos grossos escuros, destacando-se as-

sim do resto da superfície dorsal, cuja cor é ou parda mais ou menos

escura, ou cinzenta, e ás vezes quasi preta, parecendo- me que, em regra

geral, se torna mais desmaiada nos animaes mais velhos. O tegumento

da superfície dorsal é bastante duro, como coriaceo e mostra ao tacto

certa aspereza devida a linhas salientes ou rugas microscópicas muito

densas e irregulares, predominando comtudo a direcção transversal. Em cer-

tos indivíduos acham-se espalhados na superfície dorsal raros pellinhos trans-

parentes muito tenros (fig. 15), de cerca de 0,04'"" de comprimento, ge-

ralmente mais ou menos dihitados no extremo, assemelhando-se desta sorte

ás escamas das borboletas. São implantados, como costumam ser os pellos

dos insectos em poros do tegumento. Ha outros indivíduos em que os

pellos faltam, persistindo não obstante os póros; ha outros, emfim, e creio

que é a maioria, em que não ha nem pellos nem póros.

E' o que se vê na superfície dorsal de todos os segmentos; resta

dizer algumas palavras sobre o que cada um delles tem de particular.

O segmento oral (íig. 10) tem os seus espinhos lateraes coUocados no

terço posterior, ostreitando-se d'ahi para o extremo anterior, de sorte que o

bordo anterior tenha apenas metade ou pouco mais da largura da parte de

que nascem os espinhos lateraes.

V. IV- 13



50 Aucmvos DO museu nacional

Do bordo anterior nascem clous pcllos rectos, tenros, liyalinos, e

dirigidos para diante. A pequena distancia do mesmo bordu deslacam-se,

separadas umas das outras, e circumscriptas por suturas (lu linhas trans-

parentes algumas áreas, a ([ue chamarei áreas cephalicas, e que occu-

pam cerca de dous quintos do conq)rimentu do segmento oral.

A sua superíicie é polida, carecendo das rugas microscópicas do resto

da superíicie dorsal, ellas são cobertas de verrugas mais escuras, ellipti-

cas, muito baixas, ás vezes reduzidas a simples malhas, que não se ele-

vam sobre o nivel das áreas; entre as malhas ha numerosos poros mui-

to distinctos; esses poros nunca faltam, mas são raros os animaes,

em que delles se elevam peitinhos curtos (0,011)""") e muito tenros (fig. 16).

As áreas são cinco, a saber: uma central ou impar, duas lateraes, occu-

pando os bordos lateraes do segmento oral c (hias intermédias. A área

impar é lanceolada, isto é, mais larga no meio (onde a largura iguala a

terça parte do conqjrimentoje adelgaçada para os extremos anterior e

posterior, sendo a maior largura mais parto do extremo anterioi-. As áreas

intermédias são contíguas á central na sua metade posterior, aílastan-

do-se delia na parte anterior, onde se acham separadas da mesma por

ângulos agudos reintrantes. Os limites posteriores dessas três áreas formam

uma linha continua transversal ; os limites lateraes das áreas intermédias

são quasi parallelos na sua metade posterior ; ellas conservam pois alli a

mesma largura, quasi igual á da área central ; mais jtara diante os li-

mites lateraes convergem, terminando as áreas um pouco á(|uem da cen-

tral.

As áreas lateraes estendem-se com largura uniforme ao longo dos

bordos lateraes do segmento oral, sendo arredondadas no seu extremo

posterior.

ISo extremo anterior das áreas lateraes co.slunui haver ao longo do

seu bordo interno um espaço pallido, transparente, sem poros nem ma-

lhas. Na sua parte anterior as áreas lateraes são separadas das intermé-

dias só por um intervallo mnilo estreito; mas divergindo aíjuellas, e cor-

vergindo estas })ara traz, esse intervallo vai se alargando cada vez mais.

A sutura que limita o lado interno da área intermédia, prolonga-se anterior-

mente além (la mi'sma área, curvando-se para fora e sendo acompanha-

da de uma linha escura. Essa linha de um lado, •' do outrd o bordo

anterior da área lateral limitam uma listra estreita, pallida, dirigida obli-

quanuíute para íV)ra e para diaiilc c dilatando-se junto do bordo ante-

rior do segmento oral em uma pcíjuena área circular, na (jual se acha
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inserida uma antcnna biarliciilada. As duas antonnas são pretas, os seus

artículos subcyliudricos, sendo o primeiro mais curto e grosso ; uo ex-

tremo do segundo articulo lia dons ou trtís liletes transparentes, que fa-

zem lembrar os íiletes oHactorios das aiiteinias dos crustáceos. No ani-

mal de que tirei a íig. lO, os ângulos reintrantes (jue separam as áreas

cephalicas intermédias da ceidral, eram muito, pallidos; escolbi este ani-

mal por destacarem-se melbor as áreas; ciunpre comtudo notar ([ue, em
regra geral, aquelles ângulos são tão escuios como as próprias áreas.

Entre as áreas intermédia e lateral existe em todos os animaes que

examinei, uma pequena macula escura, estreita, longitudinal. Da mesma
sorte nunca faltava outra macula preta, elliptica (achei os eixos longitu-

dinal e transversal de 0,02 e O, 0:^"'" em um, e de 0,025 e 0,03'"'" em
outro animal), situada um pouco atraz da longitudinal. Pela sua forma

e cor, estas duas maculas pretas ellipticas podiam passar por olhos ; en-

tretanto, o microscópio não me mostra mais nada que viesse em apoio

dessa opinião. Emfim ha, mais para traz ainda, e um pouco diante dos

espinhos dorsaes uma fileira transversal de pontos ou malhas miúdas es-

curas; para vel-as bem convém examinar o tegumento depois de des-

pojado dos músculos e mais partes que a elle adherem. Os quatro se-

gmentos intermédios são iguaes entre si. Ao longo do bordo anterior elles

têm uma fileira transversal, interrompida no meio, de malhas miúdas es-

curas, e mais algumas malhas se acham espalhadas um pouco para traz.

Quando o animal se contrahe em sentido longitudinal, o bordo an-

terior de cada segmento é recolhido embaixo do bordo posterior do s;í-

gmeiíto que o precede, como é regra geral nos insectos.

O segmento anal é fortemente comprimido atraz dos espinhos late-

raes, o que parece indicar a sua composição primitiva de dous segmen-

tos. Em um único animal (fig. 3), entre centenas, que vi, havia uma segun-

da constricção menos forte e entre as duas constricções um segundo par

de espinhos lateraes muito pequenos, indicio este de um terceiro segmen-

to, que entra na composição do segmento anal.

Viremos agora o animal para examinarmos a sua superfície ventral

(fig. 1). Prendem a nossa attenção em primeiro lugar seis anneis pretos,

um no meio de cada segmento. O seu diâmetro em animaes adultos é

de cerca de 0,5""" e a sua largura igual á terça parte do diâmetro, de

maneira que o diâmetro do circulo pallido interno, que elles rodeiam,

é igual também á um terço do diâmetro da circumferencia externa do

annel. São ventosas por meio das quaes o animal adhere firmemente ás
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pedras, como ás mãos de quem o apanha i; ([iie são ao inesiiio tempo

os seus únicos órgãos di; locomoção, pois não ha nt^m vesligio de pernas.

Teremos depois de examinal-os mais detidamente. Nos quatro segmentos

intermédios o annel preto é rodeado como (h- uma coroa mui elegante

de filetes brancos, havendo geralmente 8 ou {) de cada lado nos animaes

adultos. Faltam no segmento oral e no anal só existem do lado anterior

do annel. A superfície ventral r mais pai lida qm; a dorsal, mormente ao

redor dos anneis até a inserção dos filetes brancos; na mesma parte ven-

tral dos segmentos o tegumento perdií a sua rigid(!z, consistindo em uma
membrana delicada e ilexivel ; em virtude desta tlexibilidade as ventosas

podem, ou saliir muito para tora do uivei da superficie ventral (fig. G) ou

recolher-se ao mesmo nivel(fig. 4).

A superfície ventral é mais lisa ({ue a dorsal, excepto, porém, um
logar aspijro ao pé de cada espinho lateral (fig. ['•])

; as asperezas consistem

em arcos salientes finamente dfmteados, (o que não se vê na figura por

não ser suíTicien temente augmentada), tendo a convexidade para fora. Junto

deste logar áspero começa uma fileira de e,scamas rijas do feitio d'uni

leque, a qual d'ahi se estende ao longo do bordo lateral dos segmentos.

Estas escamas (fig. 14) variam ao infinito em dimensões, formas e cores. Em
certos casos ellas representam um leque, cuja largura é quasi igual ao

comprimento, e cujo bordo ttírmiual é guarnecido de numerosos dentes agu-

dos (LO a 12), dos quaes os dous extremos costumam ser os maiores; estes

leques bem desenvolvidos e largos são geralmente também muito escuros

;

em outros casos as escamas são mais estreitas, com os dentes terminaes

desbotados e ás vezes perfeitamente descorados e transparentes. Deslocando-se

um pouco as ventosas, vê-se (jue dos lados de cada uma delias existe um
pequeno ponto preto que, na posição normal das ventosas, se esconde de-

baixo da cosia (hdlas; é o orificio de uma ghuidula lig. 0; íig. 11 gs.)

Passemos ao que mostram de particular os iiversos segmentos.

A parte anterior do segmento oral é occupada pela bocca e os órgãos

([ue servem para reconhecer e ingerir as substancias, de que se nutre o

animal ; descrevel-os-hei ([uando tratar do canal inleslinal. A ventosa, cujo

centro se acha um pouco adiante da linha transversal, que une as bases

dos espinhos lateraes, é frequrntementtí, porém não sempre, lun pouco menor

do ([ue as dos outros segmentos. Km um único animal, infelizmente mal

conservado, vi no segmento oral uma segunda ventosa situada mais para

traz, cujo diâmetro era igual a dous terços do da primeira. De cada lado

da ventosa, onde nos outros segmentos se vem os filetes brancos, ha no
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segmento oral três pellos fortes ; mais para fora costuma haver outros pellos

geraliii(3ule menores, cujas dimensões, posição e numero variam muito, em-

quanto aquelles três pares são muito constantes e nunca faltam. As esca-

mas do bordo lateral estendem-se muito pouco além dos espinhos lateraes,

faltando na metade anterior do segmento oral. No bordo posterior ha duas

grossas protuberâncias tuberculadas, apenas separadas por um estreito inter-

vallo.

O segundo segmento distingue-se pelo seu bordo anterior privado de

um processo triangular, que existe em todos os segmentos posteriores. O

bordo posterior tem duas protuberâncias muito menores e mais afastadas

uma da outra do que as do segmento oral. Os segmentos terceiro até quinto

são quasi iguaes ; só as protuberâncias do bordo posterior costumam lor-

nar-se cada vez menores e mais distantes, de modo que no segmento quinto

se acham muito perto do bordo lateral.

No meio do bordo anterior destes três segmentos, como também no

anal, ha um processo triangular, que entra no segmento precedente, por

cujo bordo posterior a sua ponta se acha coberta. Na base do processo

triangidar ha dons pequenos tubérculos, que, como os dos lados, servem de

pontos de inserção á músculos. No segmento anal as escamas em forma

de leque estendem-se ao longo dos bordos lateraes até o bordo posterior;

o limite deste bordo que aliás está formando com os lateraes uma curva

continua, é marcado de um e outro lado por um par de pellos transpa-

rentes, nascendo do mesmo ponto e dirigidos obliquamente para traz e para

dentro ; no mesmo bordo ha outros dous pellos semelhantes e um numero

variável de pellos menores. .Junto do bordo posterior á ventosa abre-se o

orifício anal, formando uma ellipse transversal.

Desse orifício emergem quatro bolsos membranosos, transparentes, de

forma oval, sendo dous maiores dirigidos lateralmente, e dous menores vi-

rados para traz. Entre o bordo anterior do orifício anal (fig. 8. a) e o pos-

terior da ventosa (fig. 8 v) pelo qual frequentemente se acha coberta, ha uma

lamina (fig. 8) fendida profundamente ou até separada completamente em duas

metades triangulares, sendo o bordo interno de cada triangulo armado de

dentes em numero variável. Em certos indivíduos essa lamina anal é sub-

stituída por dous pequenos tubérculos arredondados apresentando somente

dous ou três dentes, ou até sem dentes. Não sei se seja isto indicio de

diílerença sexual. A lamina anal é movei, podendo as pontas dos triângulos

ser viradas para diante, o que mais frequentemente se observa, ou para

traz. A área central mais pallida e molle, que rodeia a ventosa e os bolsos

V. IV— 14
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anaes é mais (listinctatneiite circiiinscripta no sogmonto anai do que om qual-

quer ou Iro.

Resta examinara estructura das ventosas e das suas coroas de fdetes bran-

cos, que por serem as singularidades as mais notáveis do animal, mere-

cem um estudo especial. Examinando-se as \entosas, quando se acham

elevadas acima do uivei da superíicie ventral ( fig. G , ílg.-li ), vê-se, que

o seu esqueleto preto de chitina consiste de duas partes completamente

separadas, das quaes chamarei a inferior e maior de disco, a superior

e menor de aunei O disco circular, ora plano, ora mais ou menos con-

cavo, tem no centro um furo circular, (ó o mesmo dos círculos da íig. 12),

ao redor do qual se distinguem varias zonas concêntricas de estructura

diílerente.

Em primeiro logar, o furo central é cingido de uma zona membra-

nosa e transparente, cujo diâmetro é igual ou pouco superior ao do

annel, o qual se pôde ver atravez desta mesma zona pellucida(fig. 12)

;

na parte central a membranosa parece homogénea ; em alguma distancia

do furo central apparecem linhas radiaes finíssimas, tanto mais distinctas

quanto mais se aproximam á circumferencia.

Segue em segundo logar uma zona escura, que na parte central

mostra distinctamente a sua composição de fibras radiaes; a parte peri-

pherica é quasi homogénea, descobriudo-se só algumas linhas radiaes trans-

parentes e finíssimas. Na circumferencia desta zona ha ires pares de

poros circulares; os do par anterior são menos distantes um do outro do

que os do par posterior; os do segundo par estão quasi no meio entre

os anteriores e os posteriores. Medi em três animaes, com a possível exa-

ctidão, as cordas tiradas entre estes poros e calculei as suas distancias

angulares, o que deu o segninte resultado

:

l)esignando-se por A, A os pares anteriores, por B, B os intermédios,

por C, C os posteriores, tinham

:

No 1" animal No 2" animal

o arco AÀ 07»,5 72°

o arco AB—BC. ... 45" 48°

o arcoCC 112,°5 96°

No 3° animal No 4° animal

o arco AA 75° 71°,5

o arco AB—BC .... 45° 4G°,

oarcoCC 10.5° 104°,5
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De cadii poro nasce um pello, cujo coimpriíiieiito é quusi igual á lar-

gura desta segunda zona.

Vem em terceiro logar uma zona estreita, escura também, que das

mais se distingue por seus elementos constituintes não serem dispostos

radialmente. Em animaes menores, ella se mostra composta de pedacinhos

polygonaes; em animaes adultos despedaça-se," sendo comprimida entre

laminas de vidro, em fragmentos maiores irregulares. A quarta zona forma

uma coroa elegantíssima de raios soltos de cerca de 0,0.5'""^ de com-

primento. Esta coroa de raios soltos é interrompida por um intervallo

estreito no extremo anterior do diâmetro longitudinal. Ha emfim ao redor

do disco uma lindíssima orla membranosa, guarnecida de franjas, a qual

também mostra uma incisão correspondente ao intervallo da coroa de

raios.

O annel preto circular, que pôde ou descer ao nivel do disco ou

afastar-se delle(como nas figuras 6 e 11) dilata-se um pouco na sua

parte superior, sendo, em animaes adultos, o seu diâmetro inferior de

cerca de 0,2'""\ o superior de 0,25™"^ e a altura de cerca 0,0G'"'".

O annel é tapado por uma membrana convexa, na qual distincta-

mente se vêm as impressões dos músculos, que nella se inserem (fig. 11

e 12).

Para se fixar a ventosa, o disco provavelmente será applicado á

pedra com o annel descido ao mesmo nivel, sendo em seguida elevado o

annel, que desta sorte fará as vezes de um embolo ; neste caso os pellos

nascendo dos poros do disco, provavelmente servem de órgãos de tacto. Os

filetes brancos geralmente se acham, como já disse, em numero de 8

ou 9 de cada lado da ventosa, nos segmentos segundo até quinto, e de

6 no segmento anal. Isso nos animaes adultos ; nos mais novos o nu-

mero é menor c, como os filetes anteriores e posteriores de cada grupo

são sempre muito mais compridos do que os do meio, é de presumir que

aquelles sejam os mais velhos e estes desenvolvidos em ultimo logar.

Em cada filete entra (fig. 11) uma trachea ou canal aerifero, que se di-

vide e subdivide em um sem numero de raminhos subtilíssimos.

E' ao ar contido nessas tracheas que os filetes devem a cor branca.

Elles são pois guelras ou branchias aeriferas. Eis os factos. Vejamos as

conclusões que se podem deduzir delles acerca da posição systematica

do animal. Á existência de branchias aeriferas põe fora de qualquer

duvida o ser elle a larva de algum insecto. Ora, sendo apode, é exclui-

do das ordens dos Orthopteros, Neuropteros, Trichopteros, Lepidopteros
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it Henipteros, cujas larvas possuem todas os três pares de pernas tho-

racicas. x\eni tão pouco poderá entrar na ordem dos líymenopteros, cujas

larvas, quando apodes, carecem ao mesmo tempo do orifício anal ; além

disso, não ha larva de Ilymenoptero vivendo n'agua e dotada de bran-

chias. Entre os Coleopteros ha larvas aquáticas, cujo abdómen é guarne-

cido de um e outro lado da face ventral de bellissimas brancliias aeri-

feras (nu família das Parnideas)
;
porém essas larvas não são apodes; ha

outras larvas de Coleopteros privadas de pernas, mas estas todas vivem

fora da agua.

Restam pois unicamiMite os Dipleros ; nesta ordem todas as larvas

são apodes, muitas são a<{uaticas e entre estas não escasseiam as dotadas

de branchias aeriferas. Assim, já pelo exame do exterior, íica summa-

mente provável o ser o animal a larva de algum Diptero,

As ventosas e a disposição das guelras ao longo de quasi toda a

face ventral, são factos inteiramente novos entre as larvas dos Dipteros.

.Muito mais extraordinário ainda é, para uma larva de insecto, o numero

dos segmentos. Por mais profundamente modificadas que sejam as larvas dos

dilfcrentes insectos, por mais ([ue cilas se tenham afastado da sua forma

primitiva, todas ellas conservam bem distinctos os seus li ou ao menos 13

segmentos (cabeça, 3 segmentos thoracicos e 10 ou í) abdominaes). Não

ha larva em que o numero dos segmentos bem separados fosse menor,

do que no inserto perfeito em que ella se vai tranformar. Uma larva

de insecto com seis segmentos somente é um verdadeiro paradoxo; falta

mais da metade para completar o numero normal.

Surge pois ahi o problema de determinar a que segmentos do insecto

perfeito correspondam os seis da larva e de quantos segmentos pri-

mitivamente distinctos se componham os seus segmentos oral e anal. Para

resolvel-o, ha ihjus caminhos: estudar a anatomia e seguir a metamor-

phose da larva. Irei pois expor na segunda parte do presente trabalho

a osfrurtura anatómica da larva, dedicando a terceira ás suas transfor-

mações ulteriores.
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Encetei o exame anatómico da larva, que descrevi na primeira parte

do presente trabalho, com o fim principal de determinar a que segmen-

tos de outras larvas de insectos correspondam os seis segmentos de que

ella se compõe, esperando ao mesmo tempo achar um ou outro facto,

que indicasse inequivocamente a ordem e familia de insectos, em que

devia ser collocado animal tão extraordinário. Deixei de indagar a es-

tructura dos órgãos de circulação (vaso dorsal), e os primeros vestígios,

que de certo já existem, dos órgãos sexuaes; teria sido uma tarefa bas-

tante diíTicil, c superior talvez á minha pouca habilidade, não promet-

tendo aliás resultados aproveitáveis para o íim que almejava.

i 1 . Canal intestinal e partes annexas

A bocca e os órgãos annexos occupam a parte anterior da face ven-

tral do primeiro segmento. Esta região boccal é limitada posteriormente

por um sulco transversal (fig. 9, st. ], percorrido por numerosas linhas fi-

níssimas transversaes ( fig. 1, st. )

.
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De cada lado da mesma região boccal ha uma peça chitinosa larga,

dura e escura (
fig. J, pc.)formaudo as duas peças um verdadeiro qua-

dro boccal (« cadre bucoal ») como Milue Edwards o chamava nos crustá-

ceos Decápodes. Anteriormente essas peças coincidem com o bordo late-

ral do segmento oral, do qual se afastam um pouco para traz. Os seus

extremos anterior e posterior são arredondados; dos bordos lateraes é concavo

o interno, o externo convexo e guarnecido de pellos fortes, curtos, curvados.

Junto do bordo interno nasce um pello muito mais comprido, recto e se-

melliaiite aos três que se vem de cada lado da primeira ventosa. Das

duas peças chitinosas parte um complicado esqueleto de processos e prolon-

gamentos chilinosos, que atravessam o interior do segmento oral, servindo á

articulação das partes boccaes e á inserção dos seus músculos. As partes

boccaes são em numero de oito, a saber: o lábio anterior ou superior, três pares

de órgãos lateraes e a lingua. O lábio anterior ou superior (ha, fig. 1.2. 3.) tem

uma forma pouco commum nos insectos, bem que frequente nas larvas de

crustáceos, de uma carapuça membranosa; é coberto de curta pennugem, e

munido de dous pellos rectos, tenros, hyalinos, dirigidos para diante, e se-

melhantes em tudo aos dous que nascem junto do bordo anterior do

segmento oral, na face dorsal. Serão pellos sensitivos? As mandibulas ou

primeiro par das partes boccaes lateraes, articulara (fig. 4) em dous proces-

sos chitinosos, partindo de perto do extremo anterior do quadro boccal.

Elias são duras, pretas, de largura quasi egual ao comprimento. O seu

bordo terminal é dividido mais ou menos profundamente (fig. i. 5. ) em
três porções separadas por estreitos intervallos menos escuros e um pouco

transparentes; a porção anterior ou interior excede ás outras duas em
comprimento e termina [)or um forte dente triangular; a porção inter-

média é a mais larga (h\s três, tendo o seu bordo terminal ás vezes

canaliculado e o bordo externo armado de numerosos dentinhos agudos.

As mandibulas dos insectos, como também dos crustáceos, costumam ser

articuladas de modo a poderem afasta r-se uma da outra, ou apro-

ximar-se, movendo-se para íVjra ou para dentro,- servem para apanhar,

segurar, cortar ou mastigar as substancias elementar&s. Dessa regra geral

fazem uma excepção muito notável as mandibulas da nossa larva por

não se moverem lateralmente, e sim de diauLe para traz. Quando n iradas

para diante (md. fig. 2 3. 5.) o seu bordo terminal ultrapassa um pouco

o bordo anterior do segmento oral, emquanto o mesmo bordo terminal

quasi tocará a lingua, quando estiverem viradas para traz (md. fig. l.ij.

Por este movimento de diantt.' para traz as mandibulas poderão raspar
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a superfície das pedras e introduzir na bocca as algas microscópicas e

outras substancias de que se nutre a larva.

As maxillas, ou segundo par das partes boccaes lateraes (mx. fig. 1.

2. 3. G. 7. 8. 9.) são inseridas um pouco para traz e para fora das man-

díbulas
;
grossas e como inchadas na sua parte basal, ellas na parte terminal

se adelgaçam em um gancho virado gerahnente para cima ou para fora;

junto do bordo convexo desse gancho nasce da face dorsal das maxillas

uma crina de pellos bastos e rijos.

Na face ventral da base das maxillas apparece uma figura circular,

transparente, com contornos mais ou menos escuros, e dentro desta fi-

gura se destacam dons pequenos circulos com contornos grossos e escu-

ros e um ponto central também escuro, exhibindo tudo isso á primeira

vista uma semelhança sorprendente com orgàos auditivos, com os seus

otolithos, dos moUuscos e de certos crustáceos. Essa semelhança, com-

tudo, desfaz-se completamente a um exame menos superficial ; vê-se

que aquelle curioso orgào consiste em uma bexiga membranosa quasi lie-

mispherica, rodeada frequentemente de um aunei escuro, a qual se ele-

va na parte basal da maxilla, e cuja superfície é munida de dons ma-

millos ou tubérculos salientes (fig. 7, m) compostos de um annel cylin-

drico escuro basal, e de uma calote transparente terminal. Entre esses dous

mamillos maiores ha um grupo de quatro ou cinco muito menores.

Junto á base da bexiga hemisplierica ainda ha uma fileira curvada de

cerca de dez pontos mamillares (íig. 7, p) ou antes circulos muito miú-

dos, pretos, elevando-se do centro de cada um delles uma pontinha^

preta também.

Parece-me provável que tanto estes pontos mamillares como aquelles

mamillos maiores e menores da bexiga sejam mamillos gustativos. (Comparem-

se os mamillos gustativos «papilles gustatives » figurados pelo Dr. Augusto

Forel nas maxillas e lingua das formigas na sua interessantissima obra :

« Les fourmis de la Suisse ».)

O terceiro par de partes boccaes são duas almofculas (alm. fig. 1. 2. 3. 9.),

que dos lados da lingua se estendem obliquamente para fora e para diante

;

quando bem expandidas a sua face externa lisa (visivel na fig. 9), é appli-

cada á face ventral do segmento oral ; a sua face interna ( ou inferior nas

almofadas expandidas) é convexa e armada de cerca de uma dúzia de

fileiras de pontinhas e ganchinhos microscópicos, parallelos ao eixo maior

da almofada e dando-lhe a apparencia da lingua de certos molluscos gas-

teropodes; ao longo do bordo da almofada, entre as faces externa e in-
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terna esteiide-se uma listra deiisamcnto coberta de pellos. Si essas almofadas

corresponderem, como é de. presumir, ao terceiro par de partes oraes de

outros insectos, isto é, ás maxillas posteriores, seria notável o serem ellas

perfeitamente separadas; porque em regra geral essas maxillas posteriores

são unidas, nos insectos, em um órgão impar a que os entomologistas

chamam lábio inferior.

Emíim a íingna ou hy[)opliarynx (li, íig. 1. 2. 3. 13) é uma eminên-

cia cónica ou arredondada, no l)ordo posterior da bocca No interior da ca-

vidade boccal nota-se, além de outros pellos menores, uma guedelha ou

feixe de pellos tenros e compridos, nascendo junto da base de cada

mandíbula
( p, fig. 5). Quanto á funcção das diíierentes partes, ([ue rodeiam

a bocca, tocará aos pellos sensitivos do bordo frontal e do lábio superior,

como aos mamillos gustativos das maxillas o papel de examinarem as sub-

stancias que tenham de servir de alimento.

As almofadas applicando-se ás pedras, para o que são excellentemente

apropriadas pelas suas fileiras de pontas e ganchos, formarão, com as

nu\xillas guarnecidas de uma crina basta de [)ellos rijos, uma camará bem

fechada, dentro da qual poderão jogar as nuuidibulas raspando o que houver

nas pedras e puxando-o para o interior da bocca, sem risco de lhes ser levado

pelo Ímpeto das ondas, que levam as mesmas pedras. Na base da lingua

acha-se uma lamina chitinosa ( Ic, fig. 11. 13). prolongada para traz em
dous filetes (íi, fig. 3. 13] ([ue se estendem até o limite posterior da região

boccal. Essa lamina chitinosa curva-se para cima até quasi se tocarem os

seus bordos lateraes, constituindo assim um annel ou collar ([uasi com-

pleto, só interrompido em cima por um pequeno intervallo, ao redor da

entrada do esophago (fig. 13).

De um e outro lado desse aiuiel partem laminas chitinosas estreitas

e compridas, um pouco curvadas, do feitio de alfanges (fig. 11. 12 13),

que se estendem ao longo da parede dorsal dií esophago e cujas pontas

são encerradas em um pequeno appendice cego (ac. fig. 11) parlindo da

mesma parede dorsal do esophago. Desses alfanges ha três de cada lado

(íig. 12) (; além disso dous liletes (f.p. íig. 12) muito nuiis estreitos, mui

tenros, ap()licados ao longo do seu bordo ventral, d<j mesmo comprimento

dos alfanges, entre os quaes se adiam escondidos.

O niiril inlcatuinl compõe-se de Ires partes ou secções distinclas ([ue

dillen-m tanto pela sua structura como pelas suas funcções, a saber: a

parte oral («Munddarm» d(js autores allemães) ou csopharjo, a parte

media (« Mitteldarm ») ou cMomaijo, e a parte terminal (« Enddarm ») ou
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inteslíno. Achei sempre vasio o esophago e só raras vezes encontrei ma-

térias fecaes no intestino, emquanto o eslomago está quasi sempre re-

cheaJt) de substancias alimenlicias de um até outro extremo ; aquellas

duas secções, pois, só servem para a entrada dos alimentos e sabida dos

escrementos, que neUas não se demoram, e o estômago accumula as func-

ções nao só que Ibe são próprias cumo de grande parte dos intestinos dos

animaes vertebrados. No tocante á estructura] o esophago e intestino

mostram uma membrana intima ou cuticula chitinosa, circumdada de

fortes músculos, tanto longitudinaes como circulares, formando estes a

camada exterior, como é regra geral nos crustáceos e insectos. Tanto a

membrana intima chitinosa como as duas espécies de músculos existem

também no estômago
;
porém ahi estes são muito menos fortes, não cons-

tituindo camadas continuas e sim limitando-se a fitas estreitas separadas

por largos intervallos. Mas o que caracterisa principalmente o estô-

mago, é a existência de uma grossa camada intermédia entre a mem-

brana intima e os músculos, composta de grandes cellulas (fig. 18, 19) com

conteúdo granuloso, opaco, que facilmente se separam umas das outras,

e que faltam ao esophago e intestinos. A parede dessas cellulas é consi-

deravelmente engrossada na parte contigua á cuticula, formando ali um
limbo transparente (fig. 18).

Vários autores affirmam que o estômago dos insectos se distingue

do esophago e intestino, pela falta de membrana intima, de que são

estes dotados, ou pelo menos se esta membrana existia, não é chitinosa.

Na nossa larva a membrana intima é a parte mais resistente do es-

tômago e pôde ser isolada com a maior facilidade, e resistindo ella á

acção prolongada da solução de potassa cáustica fervendo, não pôde ha-

ver duvida, de que consista de chi tina.

Não seria aquella opinião errónea ao menos neste caso especial, de-

vida simplesmente a preconceitos theoricos, negando-se a cuticula chi-

tinosa ao estômago, só para derivar este do endoderma, concedendo-a ao

esophago e intestino por derivarem do ectoderma, que fornece o esque-

leto chitinoso dos insectos?

O esophago vae até pouco além da primeira ventosa, principiando

ainda no segmento oral o estômago, que d'ahi estende-se em linha recta

até ao ultimo segmento, acabando acima da ultima ventosa ou pouco

antes (fig. 14-15).

O limite entre o estômago e o intestino é marcado não só pela

mudança repentina do diâmetro, o intestino sendo muito mais estreito,

V. IV— 16
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pelo desapparccimenlo da camada cellular e pelos músculos fracos no

estômago, fortes no intestino, como também pela inserção dos vasos uri-

nários (fig. L4-16 ). Õ int(^stino dirige-se primeiro para diante, geralmente

situado no lado diroito da superfície dorsal do estômago, sendo, porém,

raro encontral-o no lado esquerdo. Esta parte ascendente do intestino

tem apenas o comprimento de um único segmento; perto da quinta ven-

tosa volta para traz, indo em direitura ao orifício anual, que se acha

na face ventral do ultimo segmento á pouca distancia da ultima vento-

sa. .V fornia do orifício anual é variável, podendo ser elliptica ou a de

um trapézio com vértices arredondados e com a base menor virada para

traz, variando muito as dimensões relativas das duas bases e da altura

do trapézio ; a base maior ou anterior costuma ser recta ou até conve-

xa, quando a lamina anual for bem desenvolvida, curvada para dentro

ou concava, quando a dita lamina for substituída por dous pequenos

tubérculos (fig. 10).

Anuexo ao canal intestinal acha-se um par (talvez mais) de glandu"

las salivares e os vasos urinários ou malpighianos. As glândulas mlivarcs

(
gs. fig. 13) são tubos simples cylindricos, situados na altura da primeira

ventosa, dobrados de maneira que ambos os seus extremos estejam vira-

dos para diante. As cellulas glandulares cingem um estreito canal excre-

torio. Sabidos da glândula os dous canaes excretorios dirigem-se obli-

quaiufiute para diante, convergindo e encontrando-se na linha mediana

um pouco adiante do limite posterior da região boccal, embaixo do ganglio

nervoso infraesophageano ; ahi elles reunem-se em um único canal impar,

o qual segue para diante na linlia mediana, abrindo-se provavelmente na

base da li n nua.

Vi uma pequena glândula pi'rto da base da n)andibula (jue prova-

velmente lamlxuu é salivar, e também \i juiilo da margem frontal do

segmento oral numerosas cellulas transparentes muito grandes, se-

melhantes ás que constituem a glândula salivar superior das abelhas, si-

tuada no mesmo logar. (l)No limite entre o estômago e o intestino,

nasce d»' um e outro lado nin estreito vaso ítrinario (fig. Ki, vu), que

acompanhando o estômago se dirige para diante. No penúltimo segmen-

to um desses vasos se divide em dois e o outro em três. Parece que

é mais freipiente haver três vasos urinários no lado direito e dous no

esquerdo (fig. li. 10. 17. ); mas dá-se também em certos indivíduos o caso

(Ij LeyJig, Lclirbucli der Hislologie 1857, pag. 319, lig. 18(), B.
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contrario (fig. 15). Um dos vasos de cada lado(fig. 17. I) acompanha o es-

tômago aló o sôu extremo anterior ; entra pois no primeiro s(;gmento,

donde volta outra vez para traz até o lado ou além da ultima ventosa.

O segundo vaso de cada lado(fig. 17, II) vai geralmente só ató a quarta

ventosa ou pouco além, donde volta para traz,e o terceiro (fig. 17, III),

que só de um lado existe, costuma voltar para traz logo depois de ter

entrado no quarto segmento. Todos elles terminam aos lados da ultima

ventosa, ou um pouco além, ou áquem.

Os vasos urinários são mais ou menos tortuosos
(
geralmente muito

mais do que os do animal da íig. 17 ) e por isso nem sempre é fácil

acompanhal-os em todas as suas voltas. Quasi sem cor da inserção até

a sua divisão em dous ou três ramos, os vasos urinários tomam depois

uma cor pardacenta ou arruivada, a principio desmaiada, mas tornando-

se depois tanto mais carregada e escura quanto mais se afastam da in-

serção ; ao mesmo tempo augmenta também, ainda que muito pouco, o

diâmetro dos vasos. As cellulas glandulares dos vasos urinários são tão

grandes que uma só occupa toda a largura do vaso. (fig. 20) E' muito

raro existirem os vasos urinários dos insectos em numero de cinco ; se-

gundo Siebold ( 1 ) este numero só teria sido observado nos grupos dos

Culicinos e dos Tipulinos noctuiformes (ou Psycholinos), ambos perten-

centes ás Tipularias ou Dipteros Nemoceros. O facto de haver, na nossa

larva, cinco vasos urinários, vem pois não só confirmar o resultado dedu-

zido do exame do exterior, de ser ella a larva de algum Diptero, como

também indicar a secção dessa ordem de insectos, a que provavelmente

deve ser referida, a saber, as Tipularias.

Nas larvas dos insectos o esophago costuma percorrer todo o thorax,

principiando só no abdómen o estômago
;
pelo contrario os vasos uri-

nários costumam limitar as suas voltas ao abdómen, sem entrarem no

thorax.

Si essa regra valer também para a nossa larva, o primeiro dos seus

seis segmentos comprehenderia não só a cabeça e todo o thorax, como

também parte do abdómen.

(1) Siebold, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere 1848, pag. 626.
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2. Vasos aeriferos

Com excepção de certas larvas e chrysalidas ou aquáticas ou para-

sitas, o apparelho respiratório de todos os insectos consiste em um sys-

tema de tracheas ou vasos aeriferos, que communicam com o ar am-

biente por meio de uma serie dúplice de stigmas ou spiraculos dispos-

tos symetricamente por pares occupando os lados do corpo. De cada spi-

raculo parte um tronco inicial ou primário (« tracheé d'origine »), cu-

jos ramos (« trachées de distribution » ) dividindo-se e sabdividindo-se em
raminhos innumeraveis, penetram todos os órgãos, trazendo-lhes o ar vi-

vificador. Só em casos raríssimos essas arvoresinhas aeriferas ficam inde-

pendentes umas das outras ; em regra geral ellas communicam entre si

por anastomoses
( « trachées de communication » ) tanto longitudinaes ( « tra-

chées connectives » de Milne Edwards) como transversaes (« trachées com-

missurales » de Milne Edwards). Em diversas larvas parasitas, como

sejam as de Anomalon e de Microgaster; e em mmias larvas e chrysalidas

aquáticas os vasos aeriferos não communicam directamente com o ar,

sendo fechados de todos os 1 ados ; neste caso o ar contido nos ditos

vasos não pôde ser renovado directamente, e só atravez das paredes d'aquel-

les vasos que se ramificarem, seja na superficie do corpo, seja em branchias

aeriferas, o acido carbónico resultante do processo da respiração poderá

ser substituído pelo oxygeneo dissolvido no fluido ambiente. Desde que
V. IV—17
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SC principiou a applicar as idéas d(3 Darwin aos insectos, siirgio neces-

sariamente esta questão: qual dessas duas formas do apparelho respiratório

devia ser considerada como primitiva, e como delia podia ser derivada

a outra. Um dos juizes mais competentes em questões miorphologicas e

phylogeneticas, Cari Gegenbaur, pronunciou-se em favor das tracheas fecha-

das, (l)

Segundo elle os vasos aeriferos teriam tido primitivamente uma fun-

cção puramente hydrostatica; distribuirido-se os seus ramos na superfície do

corpo ou nas branchias teriam passado a servirem também á respiração;

emergindo finalmente os insectos da agua para viverem no ar, teriam

cabido as branchias e pela ruptura dos seus vasos aeriferos teriam re-

sultado orifícios ou spiraculos, ficando desta sorte abertas as tracheas

primitivamente fechadas. Paul Mayer, e outros (2) declararam-se contra esta

hypothese de Gegenbaur, a qual comtudo só ha pouco foi victoriosa e

definitivamente refutada por Palmen. (3) Este observador circumspecto e con-

sciencioso mostrou ([ue em todas as larvas aquáticas já existem prefor-

mados, bem que ainda fechados, os spiraculos dos futuros insectos, e que

elles nada tem com as branchias aeriferas ; mostrou que também já exis-

tem desde a mais tenra edade, bem que reduzidos a cordinhas impervias

os troncos iniciaes dos vasos aeriferos, cabendo-lhes um papel importan-

te no acto de despojarem-se as larvas de seu tegumento e ao mesmo

tempo da membrana intima dos vasos aeriferos ; mostrou finalmente que

estes factos só são explicáveis admittindo-se que as ditas larvas são des-

cendentes de avós providos de tracheas abertas. No tocante a esta

questão tão importante para a morphologia e a phylogenia dos insectos

a nossa larva é muito interessante, confirmando plenamente os factos es-

tabelecidos por Palmen, como provará a descripção, que passo a dar de

seu apparelho respiratório.

Na face ventral de cada um dos segmentos segundo até sexto, acha-

se nos ângulos formados pelos bordos lateraes e anterior um ponto de

inserção de um tronco inicial dos vasos aeriferos, isto é, um futuro spi-

raculo (íig. 1. p. IV até p. VII). No segmento anal esse ponto de inserção

(fig. 1. p. VIU) costuma ser um pouco mais afastado do bordo anterior

do que nos segmentos que precedem. Neste mesmo segmento ha um se-

(1) Cari Gegenbaur, Grundzuge der vergleichenden Anatomic. 1870, pag. 440.

(2) Frilz Muller, Reitrage zur K^ntiiUs dor Termiteu. IV Jeiíaisclie Zeitschr: fiir Nal. JX,

pag. 253.

(3) Palmen, zur Morphologie des Tracheensyslems. Ilelsingsfors 1817.
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gundo par dos ditos pontos (íig. l. p. I.V) lui altura da coiistricção que

existe atraz dos espinhos lateraes. Enfim lia dous pares no segmento oral

(fig. 1. p. II, p. III), pouco distantes um do outro, immediatamente atraz

da primeira ventosa.

Fora dos oito pares de pontos ventraes ha ainda um par situado na

face dorsal do segmento oral ( fig. 2, p I), quasi opposto ao primeiro

par(fig. 1, pag. II) dos ventraes. Em certos, bem que rarissimos individuos,

todos aquelles pontos podem ser vistos com facilidade por se acharem

marcados de uma pequena mancha preta
;
geralmente, porém, para vel-os,

é necessário tratar os animaes com solução de potassa cáustica fervendo

até tornar-se transparente o integumento chitinoso.

Nos quatro segmentos intermediários
(
segundo até quinto) a distribui-

ção dos vasos aeriferos é idêntica. O tronco imcial(fig. i, ti) reduzido a

cordinha impervia, dirige-se para traz e um pouco para fora e para

cima, percorrendo dous quintos ou pouco mais do comprimento do seg-

mento, inserindo-se no lado interior de um grosso vaso aerifero. Esses

troncos iniciaes, reduzidos a cordas impervias, são muito mais compridos

no nosso animal do que em qualquer outra larva, em que até agora

foram observados por Palmen e por mim.

O vaso aerifero, em que se insere o tronco inicial, forma neste logar

um arco, cuja convexidade é virada para fora, e que de diante e de

cima desce para traz e para baixo. A parte que desce é o ramo hran-

chial (Hg. 1. rbr.) ; chegado á parede ventral do segmento, divide-se em
dous ramos principaes, um anterior, outro posterior, e estes subdividem-

se em tantos ramos secundários quantas são as branchias, nas quaes

entram e dissolvem-se em raminhos numerosíssimos e finíssimos. (Para

não complicar demais a figura deixei de representar as ramificações do

ramo branchial). Antes de se bifurcar o ramo branchial emitte um ramo

muito mais delgado (fig. 1, rvp) bifurcado a pequena distancia da sua ori-

gem e que se ramifica nas partes, que occupam a parede ventral do

segmento, mormente na parte posterior
;
pôde, pois, ser chamado ramo ven-

tral posterior.

A parte, que sobe, ou o ramo dorsal do arco (fig. 1, rd) vai para

dentro e geralmente mais ou menos para diante até chegar acima do

intestino; ahi elle muda de direcção, indo para diante em linha recta

até encontrar o ramo correspondente do segmento, que precede. Assim,

estes ramos unidos formam de um e outro lado um tronco longitudinal

(fig. 1, ti
) situado em cima do intestino (fig. 3, ti). Estes dous troncos
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longitudinaes, que segundo a opinião de Gegenbaur e outros seriam a

parie primitiva do syslema aei.fero, mostram mui distinclamente em a

nossa larva a sua origem secundaria pela união de diversas partes consti-

tuintes; porque ao entrar de cada novo ramo elles augmentam considerável

e siiljitamente de grossura.— A pequena distancia do bordo posterior de cada

segmento nasce do lado interno do tronco longitudinal um pequeno ramo

superiorlfig. 1, r. s,), que perto de sua origem se curva para traz, corren-

do por cima do intestino.

Alem do grosso tronco longitudinal ha outro ramo connexivo(íig. 1,

rc), muito mais dfilgado, ligando entre si os ramos dorsaes dos diffe-

rentes segmentos. Nasce do lado convexo do arco, em cujo lado concavo

se insere o tronco inicial quasi opposto a este; (seria talvez mais acer-

tado dizer, que neste ponto o tronco inicial se divide em três ramos

:

o branchial, o dorsal e o connexivo
)
; o ramo connexivo corre para dian-

te e abre-se no ramo dorsal do segmento precedente, para dentro do

tronco inicial. A alguma distancia da sua origem o ramo connexivo dá

do seu lado interno, um ramo, que, passando entre o tronco inicial e o

ramo dorsal vai para dentro a ramiíicar-se na parte anterior e ventral

do respectivo segmento, (ramo ventral anterior íig. 1, r v. a).

E' muito notável a falta completa, nestes segmentos, de ramos trans-

versaes, que ligassem os vasos aeriferos de um lado aos do lado oppos-

to, (« trachées commissurales » M. Edw). Apenas existem algumas anasto-

moses entre ramos finíssimos.

A distribuição dos vasos aeriferos, que nascem do par anterior de

troncos iniciaes do segmento anal, é quasi a mesma dos segmentos in-

termédios ; existem os ramos branchial, dorsal e connexivo e o trunco

longitudinal ; não vi bem os ramos ventraes.

Muito mais interessante ó o par posterior do mesmo segmento, o

tronco inicial; em vez de ser uma cordinha impervia, como em todos

os pares anteriores, 6 oco e cheio de ar até o seu ponto de inserção

(fig. i, p IX). Só em um ou outro individuo elle parecia-me ser par-

cialmente obliterado. Sem dar ramo maior, elle vai do ponto de inserção

para dentro e para cima, curvando-se depois para diante a unir-se ao

ramo dorsal do par anterior.

Os pontos de inserção também deste ultimo par diíTerem notavel-

mente dos outros, exliibindo ainda o feitio de spiraculos; vê-se(fig. 1. B)

uma lamina chitinosa percorrida por um sulco longitudinal, que tem a

apparencia de uma fenda, sendo entretanto completamente fechado.
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Esta diíleronça entre o ultimo par de troncos iniciaes e todos os

que precedem, é muito interessante. Sendo, como mostra Palmen, a única

funcção dos ditos troncos nas larvas destituidas de spiraculos, a de ser-

vir no despojar a membrana intima dos vasos aeriferos, não havia necessi-

dade que o ultimo par como todos os mais fossem ocos e aeriferos.

Ha ahi uma diííiculdade muito séria para os adversários de Dar-

win, que não admittem a transformação das espécies, e sim, com Agas-

siz, as consideram como pensamentos encarnados do Creador.

No entender d'elles, desde o principio o Creador teria concebido um plano

typico e inalterável para cada grupo de ser>.'s orgânicos ; as partes rudi-

mentares e sem funcção só existiriam por assim o exigir o tal plano

ou, como também disseram, para guardar a symetria do organismo. Pouco

ou nada vale esta explicação das partes rudimentares; mas nem mesmo
ella é applicavel ao presente caso. Como poderia o plano typico exigir

que o ultimo par de troncos iniciaes seja aerifero e todos os mais ru-

dimentares, se a todos elles cabe a mesma funcção, resultando d'ahi uma
symetria evidente? Para elles, pois, haverá aqui um capricho inexplicá-

vel do Creador. Para os partidários de Darwin, pelo contrario, o facto é

muito significativo e de fácil explicação, fornecendo até uma das pro-

vas mais frisantes da verdade do transformismo.

As espécies, cujas larvas tem os vasos aeriferos fechados, são des-

cendentes de outras, em que os spiraculos eram abertos e os troncos

niciaes pervios. Habituando-se á vida aquática, conservavam fechados os

.spiraculos, emquanto estavam debaixo d'agua, estabelecendo-se e aperfei-

çoando-se successivamente a respiração cutânea ou em toda a superfície

do corpo ou em branchias aeriferas. Seguia-se a obliteração successiva

dos spiraculos e dos troncos iniciaes, que não serviam mais para ad-

missão do ar, progredindo esta obliteração dos spiraculos para dentro

com o andar do tempo.

O facto de serem impervios os troncos iniciaes anteriores emquanto

os do ultimo par ainda são aeriferos, mostrando os seus pontos de in-

serção ainda o feitio de spiraculos, explica-se simplesmente pela diífe-

rença do tempo, que decorreu, desde que estes e aquelles deixaram de

funccionar. Antes de chegar á respiração puramente aquática, que hoje

têm, as larvas dos ascendentes da nossa espécie devem ter vivido na

agua, respirando comtudo o ar por meio de spiraculos coUocados no

extremo posterior do abdómen, tendo já desapparecido os spiraculos na

parte anterior do corpo, que ellas conservavam constantemente submer-
V. IV—18
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gida. E' bom sabido, que isso se dá com as larvas a([uaticas de vários

Dipteros e outros insectos, (« larvas inetapneusticas » de Schiiier e Brauer,)

v.g. com as do género Culex, que, apezar da dilVerença enorme no exterior, con-

cordam também com a nossa larva no numero insólito dti seus vasos urinários.

Restam os vasos aeriferos do segmento oral. Os troncos longitudinaes

continuam até um pouco áquem do ultimo dos três pares de pellos

(íig. 1. pi) inseridos de um e outro lado da primeira ventosa. Alli ter-

minam abriiptamiMite; a parte terminal é virada obliquamente para fora

e tem as linhas transversaes da membrana intima muito mais grossas e

espaçadas do que os mais vasos aeriferos; essa parte terminal é mais

desenvolvida nas larvas adultas, apresentando no fim da vida larval uma
cor pardacenta. Ao limite entre o primeiro e segundo, ou um pouco além

ou áquem, nasce do lado exterior do tronco longitudinal um ramo del-

gado dirjgindo-se para diante e para fora, e unindo-se com o ramo con-

nexivo do segundo segmento ; depois de ter dado do seu lado interno

um raminho ventral, elle se transforma em cordinha impervia, que, con-

tinuando na mesma direcção, vai inserir-se na parede ventral. O ponto

de inserção
(
fig. 1, p. III

) é situado junto da inserção de um processo

chitiiioso, que, partindo da parede ventral, se dirige obliquamente para

dentro, para diante e para cima e termina em um pequeno gancho.

Um pouco mais para diante, na altura do extremo anterior do tronco

longitudinal, ha outro ponto de inserção (fig 1, p. II) de uma cordinha

impervia, a qual vai a um peíjueno vaso aerifero, que, sob um angulo

muito agudo, se insere no tronco longitudinal.

Einfim lia no mesmo segmento oral uma terceira cordinha (íig. 2)

partindo do extremo do tronco longitudinal, dirigi ndo-se para fora e

para cima, e inserindo-se na parede dorsal (íig. 2. p. 1).

Também nas larvas das Libcíliihis o primeiro spiraculo (fechado, ainda

que aliás bem formado) é situado na face dorsal, entre o prothorax e o

mesothorax (1) Perto do extremo aiilerior do tronco longitudinal nascem

vários ramos, que seria longo enumerar, e descrever minuciosamente; só

merece menção um ramo superior situado em cima do canal intestinal

e unido por um raminlio commissural ao ramo correspondente do lado

opposlo. \ amos ás conclusões deduziveis dos factos que acabo de expor. (2)

(1) Palmen, Morpliologie fies Tracheeasyslems, pag. 35.

(2) Sinto nào poder examinar, para comparal-os com os da nossa larva, os vasos aeriferos das

larvas de Culex, que apezar de quasi sempre ahundantissimas nào pude achar agora, devido isso

ao tempo invernal e uma secca prolongada.
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Nas larvas de Corellira planiiconús, (I) cuidadosamente examinadas por Palmen,

ha dez pares de troncos iniciaes transformados em cordinhas impervias,

sendo dons tlioraxicos e oito ahihjminaes ; elles faltam, como sempre, no

ultimo segmento abdominal.

Na nossa larva lia três pares de cordinhas no segmento oral, que

provavelmente são as do mesothorax, do metathorax e do primeiro seg-

mento abdominal.

Seria pois este segmento oral um verdadeiro cephalothorax, compre-

hendendo não só a cabeça e os três segmentos thoraxicos, como até o

primeiro segmento abdominal, o qual, segundo Palmen, entra na compo-

sição do thorax também na Corcihra plumicornis e de outros dipteros,

logo que chegam ao estado de insectos perfeitos. No segmento anal ha

dous pares de troncos iniciaes, e como o ultimo segmento abdominal ca-

rece de spiraculos em todos os insectos, o dito segmento deve compre-

hender ao menos três segmentos abdominaes, se forem quatro, seria com-

pleto o numero de segmentos, que geralmente se observa nas larvas dos

insectos dipteros.

g 3. Músculos

Os órgãos principaes de locomoção são as ventosas, as quaes são

movidas por numerosos músculos. Ha em primeiro logar um par de mús-

culos fortes (fig. 3-m'), que nascem juntos no interior do aunei, na tam-

pa ou membrana transversal, que o tapa, e sobem divergindo aos lados

do intestino para se inserir na parede dorsal do segmento. Dos lados da

circumferencia do aunei nasce outro par de músculos (fig. 3, m") situado

embaixo do primeiro e inseriudo-se mais para fora na parede dorsal.

Os outros músculos da ventosa nascem entre o aunei e o disco ou na

face superior deste e estendem-se ao longo da parede ventral do segmen-

to (fig. 4). Ha um par de músculos lateraes muito largos, um outro de

músculos posteriores, que vão ter nos tubérculos ou protuberâncias (fig.

i, t-p) do bordo posterior do mesmo segmento e três pares de músculos

anteriores, dos quaes o extremo se insere nos ângulos lateraes do bordo

(1) Palmen, Morphologie des Tracheensystems. pag. 55
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anterior do mesmo segmento, o interno nos tubérculos (fig. 4, ta) situados

na base do processo triangular do bcjrdo anterior do mesmo segmento e

u intermédio nos tubérculos do bordo posterior do segmento precedente.

Os outros músculos, que servem á locomoção, ou são dorsaes ou ven-

traes. Os dorsaes formam uma camada de fitas longitudinaes, que nas-

cendo do bordo anterior de qualquer segmento estendem se ao longo da

parede dorsal do segmento precedente, perto de cujo bordo anterior

se inserem. Os músculos ventraes (fig. 4) são todos mais ou menos oblí-

quos e situados em cima dos das ventosas. Um par de músculos, que

passa por cima de todos os mais músculos ventraes, vai dos lados do

processo triangular (fig. 4, p t) do bordo anterior aos ângulos lateraes do

bordo anterior do segmento precedente; um segundo par vai dos tubér-

culos lateraes posteriores aos tubérculos anteriores do mesmo segmento,

situados na base do processo triangular, um terceiro par nasce dos ân-

gulos lateraes do bordo posterior e insere-se nos tubérculos lateraes pos-

teriores do segmento precedente; um quarto par estende-se entre os tu-

bérculos posteriores e os ângulos lateraes do bordo anterior do mesmo

segmento, lia pois dons pares
(
primeiro e quarto) que divergem e dons

(segundo e terceiro) que convergem para diante ; os dons pares, segundo

e quarto, não sabem do seu segmento ; os primeiros e terceiros ligam dons

segmentos limitroplies.

Numerosos e intricados são os músculos, que servem aos movimen-

tos do esopbago e dos órgãos dabocca;a sua descripção carece por ora

de interesse, visto que não podem ser comparados com os de outras es-

pécies, em consequência da pouca attenção, que até hoje se tem pres-

tado aos músculos dos insectos.

4. Systema nervoso

O ganglio supraesophageo ou cérebro (fig. 6, g. s-), situado acima do

esopbago, é bilobado e unido por duas commissuras bastantes longas ao

ganglio infraesophageo (fig. <>, gi), situado abaixo. A este ganglio liga-se

por commissuras brevíssimas um grande ganglio thoraxico (fig. G, g th),

havendo apenas entre elles um pequiiuo buraco circular ou elliptico.

Tralando-se o ganglio tlioraxico com solução de potassa cáustica, elle in-
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cha e neste estado apresenta-se composto de três porções separadas por

construcções bem distiuctas. E' pois formado pelo menos de três gangli(js

primitivos. Em cada um dos segmentos intermediários (segundo até quinto]

ha um ganglio fusiforme muito menor do que o tlioraxico e situado

entre a ventosa e o bordo anterior do segmento. O ganglio do segmento

anal é um pouco maior do que os precedentes, mostrando-se distincta-

mente composto de dous. Os ganglios ventraes (thoraxico e abdominaes]

são unidos por duas commissuras quasi contiguas. Os nervos partem, nos

segmentos intermediários, perto do extremo posterior do respectivo gan-

glio, emittindo cada ganglio dous pares de nervos. No ganglio do segmen-

to anal ha dous grupos de nervos, partia !o do limite entre os dous

ganglios primitivos, de que se compõe o dito ganglio e outro do extre-

mo posterior do ganglio. Um pouco diante de cada ganglio abdominal,

no limite entre dous segmentos limitrophes, acha-se fixada ao lado dor-

sal das commissuras nervosas, uma pequena lamina membranosa quadri-

latera (fig. 5, 1 a), cujos ângulos lateraes se prolongam em ligamentos del-

gados (íig. 5, li) fixados ás protuberâncias lateraes do bordo posterior do

segmento precedente. Na descripção do exterior da larva mencionei uma
parte lisa, transparente, que se observa ao longo do bordo interno do ex-

tremo anterior das áreas cephalicas lateraes. Essas partes transparentes

das ditas áreas são as córneas da larva; porque em baixo delias acha-se

um corpo oval composto de substancia nervosa e coberto de pigmento

escuro, atropurpureo. (fig. 7).

5. Resumo

Resumindo o resultado do exame anatómico da larva, vimos

:

1) No tocante á sua posição systematica, que é a larva de um in-

secto diptero alliado ao grupo dos Culicinos, com o qual concorda no

numero (5) dos vasos Malpighianos, e descendente de avós, cujas larvas

aquáticas, como as de Culex, respiravam o ar por meio de dous spira-

culos situados no extremo posterior do abdómen

;

2) No tocante á homologia de seus segmentos, que o segmento oral é

um cephalothorax correspondente á cabeça, o thorax e mais o primeiro

segmento abdominal de outras larvas
;
que cada um dos quatro segmen-

V. IV— 19
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tos intermediários corresponde a um único segmento abdominal, como

prova a disposição dos systemas respiratório e nervoso e que o segmen-

to anal provavelmente corresponde aos quatro segmentos abdominaes, que

ainda faltam para completar o numero normal. Veremos adiante que a

metamorphose plenamente confirma estas conclusões.
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1 . Chrysalida (fig. 2-6)

Em companhia das larvas encontram-se pegadas ás mesmas pedras,

em que estas vivem, certas clirysalidas, frequentes onde as larvas abun-

dam, raras onde escassêam. Muitas vezes essas larvas e chrysalidas são os

únicos habitantes das ditas pedras,pois mui raros são osanimaes que podem re-

sistir á força das correntezas, que ellas preferem, e entre as poucas

larvas, que ás vezes se lhes associam, como sejam as de certas Perli-

deas e de Trichopteros [ Rlujacophijlax, Pcítopsyche, ckj, não ha nenhuma, de

que possam ser derivadas as chrysalidas. Assim pois já esta conveniência

por si só é prova sufFiciente das larvas e chrysalidas serem da mesma

espécie.

A chrysalida (fig. 2.3) tem a forma de um escudo oval, bastante con-

vexo, cuja largura cabe quasi duas e altura cerca de três vezes no

comprimento; a maior largura e altura acham-se pelo fim do terço an-

terior.

Medindo sessenta chrysalidas, achei, como termo médio de compri-

mento, G,"""G e da largura U,"'"!; a maior, que vi, tinha 7, """8 de com-
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prinieiitu sobre ^/'""(S de largura, e a menor só 4,™'"8 de comprimento

sobre 2,"™G de largura. Junto do extremo anterior, que é o mais largo

dos dous, elevam-se dous chifres verticaes, cada um dos quaes se com-

põe de quatro laminas triangulares (fig. 2, eh ; fig. 6). A superfície dorsal

é lustrosa e de cor parda escura ; a face ventral é pallida, quasi branca

nas chrysalidas novas, tornando-se com o tempo cada vez mais escura e

acabando por ser preta, quando o insecto acha-se prompto para sahir. A

superlicic dorsal é dividida por suturas transversas em doze segmentos

(fig. 4) a saber: a cabeça (c), os três segmentos do thorax : prothorax (p)

mesothorax (ms) e metalhorax
(
mt), e oito segmentos abdominaes (I até

(Mil).

A superfície da cabeça e do thorax é lisa, a do abdómen mostra

sulcos pouco profundos, longitudinaes no meio dos segmentos, oblíquos

nas suas partes lateraes ; além disto o abdómen é coberto de pontos ou

pequenas malhas escuras, bastas, geralmente quasi circulares, com exce-

pção do primeiro segmento, onde são ellipticas.

Uaras vezes estas malhas apparecem também no metathorax e até

no mesothorax, sendo comludo menos distinctas, menores e muito mais

raras. Dos doze segmentos só nove attingem o bordo lateral; o metatho-

rax e os dous primeiros segmentos abdominaes (fig. i, mt, 1, II) achando-

se encravados entre o mesothorax e o terceiro segmento abdominal.

A parte dorsal da cabeça (íig. 4 c ; fig. O, c) occupa com o seu bordo

inferior ou frontal metade da largura do corpo; é de figura triangular

com os lados arqueados, um pouco convexa e sobe quasi verticalmente;

mostra duas suturas, uma transversa e semicircular, que separa o terço

superior, e outra longitudinal, que do meio da transversa vai ao vértice

do triangulo.

Os dous primeiros segmentos do thorax, prothorax e mesothorax
( íig.

ip, msjsão unidos em uma única peça no meio da face dorsal, sendo

só lateralmente separados por uma sutura; no meio, elles são eguaes em
comprimento, mas, para os lados o mesothorax tanto se alarga, que no

bordo lateral occupa mais do dobro do prothorax. Ambos estes segmen-

tos são percorridos no meio da superfície dorsal por uma sutura longi-

tudinal, que continua o da cabeça e que provavelmente se abre para

dar passagem ao insecto perfeito, quando tem de sahir da chrysalida. O

bordo posterior do mesothorax é no meio uma linha recta transversal,

emquanto as partes lateraes do mesmo bordo descem obliquamente para

traz. Na parte posterior do prothorax elevam-se os chifres protJwracecos, ião
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frequentes nas chrysalidas de insectos Dipteros; cada um delles compõe-

se cie quatro laminas triangulares, dispostas transversalmente umas atraz

das outras; as laminas anterior e posterior ( fig. 6. cha. chp. ) são rijas,

pretas e tem ponta aguda; as duas laminas intermediarias (fig. 6. chi.

)

são mais tenras e geralmente mais pallidas, tendo as pontas embotadas.

A' base de cada chifre applica-se o extremo • anterior muito avolumado

de um tronco longitudinal dos vasos aeriferos.

Nas chrysalidas de Ciilex e de vários outros Dipteros os chifres pro-

thoracecos passam por servir á respiração; não sei si na nossa chrysalida lhes

cabe a mesma funccão.

A parte dorsal do metathorax (fig. i. nú] tem apenas metade, a do

primeiro segmento abdominal (fig. 4. I) cerca de 2/7, e a do segundo seg-

mento abdominal (fig. i. II), 2/3 da largura do mesothorax ou do terceiro

segmento abdominal ; assim o primeiro segmento abdominal fica encerrado

entre o metathorax e o segundo segmento, e estes dous entre o meso-

thorax e o terceiro segmento abdominal.

Deste terceiro segmento para traz a largura do abdómen vai suc-

cessivamente diminuindo ; no sétimo segmento ella se acha reduzida á

metade e no oitavo á terça parte. Este oitavo ou ultimo segmento abdo-

minal da chrysalida (fig. 5 VIII) mostra pela disposição das suas malhas

escuras ser composto de dous outros unidos sem vestígio de sutura ; no

meio do seu bordo posterior, o mesmo segmento tem uma pequena inci-

são ou chanfradura. A face ventral da chrysalida (fig. 3) é plana e tão fir-

memente collada ás pedras, que só com muito cuidado as chrysalidas

podem ser removidas incólumes. Nas chrysalidas cuja face ventral já as-

sumio cor mais carregada, vê-se ás vezes de cada lado dos segmentos

abdominaes: quarto, quinto e sexto, (ou também sétimo), no angulo for-

mado pelos bordos anterior e lateral, uma grande macula branca (fig. 3. g);

é uma camada ténue da substancia adhesiva por meio da qual as chry-

salidas se collam ás paredes ; comtudo esta substancia quasi sempre fica

nas pedras quando delias se tiram as chrysalidas. A maior parte da face

ventral ó occupada pelas azas, antennas, pernas e partes boccaes; todas

essas partes são tenras, membranosas e applicadas á superficie ventral da

chrysalida, porém livres, não adherindo nem á referida superficie, nem

umas ás outras.

São pois as chrysalidas da nossa espécie chrysalidas livres ( « pupse

liberai ») como as dos Neuropteros, Coleopteros e Hymenopteros, e não

chrysalidas cobertas (« pupae obtectee ») como as dos Lepidopteros, cujos

V. IV—20
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membros lodos adlicrciii ao corpo, seiulo coburlus pur uma pelle com-

mum, mais ou menos dura. Segundo os auclores que pudi; consultar, as

crysalidas de todos os I)ipt(3ros ou S(M'iam coarctadas
( « pupa' coarctadoe »)

isto é, encerradas na pelle endurecida da larva, ou cobertas e semelhantes

ás dos Lepidopteros. Constituiriam pois as chrysalidas livres da nossa es-

pécie uma excepção notável na ordem dos Dipteros, como entre os Lepi-

dopteros as crysalidas livres dos Cochliopodes. E' i)rovavelmente um caso

de atavismo; achando-se firmemente unida ás pedras a face ventral, as

chrysalidas podiam dispensar a protecção que aos seus delgados membros

dava a pelle dura e continua que os cobria ; assim voltavam á forma

mais antiga de ciirysalidas livres, não sendo mais contrabalançada pela

selecção natural a tendência atávica
,
que parece existir em todos os seres

orgânicos. As azas (fig. ^3 az) nascem de todo o bordo lateral do mesotho-

rax, dirigindo-se obliquamente [)ara traz e para dentro, de modo que se

tocam, ou só são separadas por um estreito inter\allo pelo fim do ter-

ceiro segmento abdominal ; estendem-se até o meio do quarto segmento

;

por ellas se acliam cobertas as daviníuts («halteres, Schwingkolbchen » (fig. 3.

cl,) ou azas rudimentarias do metalhorax, como também grande porção das

pernas. Fica assim entre os bordos anteriores das azas e o bordo anterior

do corpo uma área triangular , na ([ual apparecem a cabeça com as partes

dependentes e as coxas.

A cabeça occupa cerca de um terço do comprimento e metade da

largura da dita área. Dos seus ângulos anteriores partem as antennas (fig. 3, a)

que são uns chifres curvos, acompanhando o bordo lateral do protliorax e

depois a base do bordo anterior das azas. No meio do bordo posterior da

cabeça (é o inferior no insecto perfeito, porém posterior na posição que

tem na chrysalida) estendem-se para traz as partes boccaes, das quaes bem
se distinguem os lábios superior < inferiur (fig. 3 Is, li) e os papos maxillares

/"fig 3 pm.j que são dous chifres curvos semelhantes ás antennas e vão da

base das parles boccaes á das antennas, applicando-se aos bordos lateraes

da cabeça.

Ao longo do bordo anterior das azas vèm-se as coxas das pernas; as

das pernas [)osteriores são contíguas ; as das intermediarias e anteriores são

separadas ptdas partes boccaes situadas entre ellas.

Eniiim, vè-se na mesma área, entre as coxas anteriores, os palpos ma-

xilares e as antennas, o fe-mur das [)ernas anteriores (íi^. 3 f). Sendo as

pernas muito compridas, devem dar muitas voltas para poderem caber na

face ventral da chrysalida; as posteriores, que" são as mais compridas, são



AUCIIIVOS DO MUSEU NACIONAL 79

por isso também as mais tortuosas; o seu fémur vai primeiro para traz,

depois para fora, e chegando ao bordo externo da aza curva-se para diante,

acabando perto do angub:> anterior do mesotborax ; d'alli a tibia serpenteia

para traz e depois para dentro, terminando de traz da parte transversal do

fémur; dalli emfim o pé f
« tarsus »y entende-se até quasi o fim do abdó-

men. As pernas anteriores terminam um pouco diante das posteriores, e

ixs intermédias só chegam até o fim do sexto segmento abdominal. A trans-

formação de uma larva com seis segmentos apenas em chrysalida com doze

é cousa tão estranha (1) que julgo adequado dar delia prova mais irre-

fragavel ainda do que a conveniência constante de que já faltei.

Abrindo qualquer larva adulta encontram-se debaixo do integumento

dorsal do segmento oral os chifres prothoracecos da chrysalida ; a princi-

pio são muito pallidos e moUes e só se vem distinctamente as pontas das

laminas anterior e posterior de cada chifre
;
pouco a pouco vão endure-

cendo e escurecendo, e finalmente são até visíveis de fora, sem se abrir a

larva. Tratando uma larva destas com solução de potassa cáustica fervendo

até ficar transparente o seu integumento, apparecem além dos chifres tam-

bém todos os segmentos abdominaes da chrysalida com as suas malhas

escuras (fig 1,^ tornando-se desta maneira facillimo verificar a relação

mutua que ha entre o segmento da larva e os da chrysalida.

Apparece- no segmento oral da larva, coberlo parcialmente pelos chi-

fres prothoracecos, o primeiro segmento abdominal da chrysalida ; vê-se

outro segmento abdominal da chrysalida em cada um dos segmentos se-

gundo até quinto da larva; emfim apparecem no segmento anal da larva

três segmentos abdominaes da chrysalida, de que o ultimo se mostra com-

posto de dous.

Fica assim plenamente confirmada a conclusão, a que nos levou a

anatomia da larva.

g 2 Insecto perfeito, (fig. 7-25)

Removidas do seu logar nativo as larvas e chrysalidas em pouco tempo

morrem; das que trouxe para minha casa nem uma larva viveu para se

(l) « Não conheço exemplo de semelhante transformação ; parece-me muito arriscado accei-

tal-a até ser directamente provada », escreveu-me um distinclo professor de entomologia depois de

ter examinado as larvas e chrysalidas.
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transformar um clirysalida, nem chrysalida para soílrer a sua ultima me-

tamorphose cm insecto perfeito.

iNem tão pouco encontrei até agora os insectos perfeitos voando na

proximidade dos logares onde passam pelos primeiros estádios da vida»

Para poder, pois, examinal-os foi misl(!r tiral-os eu mesmo das chrysalidas,

o que aliás se faz com muita facilidade, ainda que as azas costumam sahir

tão enrugadas e são tão tenras que apenas raríssimas vezes consegui desdo-

bral-as perfeitamente. (1)

Não vou descrever minuciosamente o insecto perfeito ; apenas tocarei

naquelles pontos, que possam elucidar a sua posição systematica ou que

oílereçam algum interesse biológico. O facto biológico mais notável, que

se observa em o nosso Diptero, ó o serem as fêmeas dimorphicas ; das

duas formas ou castas, uma, a julgar pelas partes boccaes, chupa o mel

das ílòres, como os machos, (2) e a outra ataca os mammiferos para

nutrir-se de seu sangue, como as fêmeas dos pernilongos, motucas, borra-

chudos, etc. Nunca vi formas intermédias entre estas duas castas diíTe-

rentes de fêmeas.

Os sexos parecem existir em numero quasi egual ; de 40 chrysalidas

apanhadas no mesmo dia e logar e cuja cor preta da face ventral indi-

cava esta prestes a se transformar, tirei 20 machos e outras tantas fêmeas

e destas, 13 eram mellisugas e 7 sanguesugas.

Os machos são em geral menores do que as fêmeas, das quaes as

sanguesugas parecem ser um pouco maiores do que as mellisugas. Medi as

AO chrysalidas, que acabo de mencionar e ellas me deram o seguinte resultado.

Comprimento e largura em millimetros.

Termo médio Máximo Minimo

Os 20 machos 6,3 e 3,0 7,le4,í 5,6 e 3,3

As 13 fêmeas mellisugas 6,7 e 3,9 7,'í c 4,1 5,9 e 3,3

As 7 fêmeas sanguesugas 7,1 e 4,2 7,4 e 4,8 6,7 e 4,1

(1) Nos compêndios de zoologia se diz, que as azas dos insectos ao sahirem da chrysalida ainda

são muito curtas e só no fim de certo tempo depois de dilatadas pelo sangue, que nellas entra e pelo

ar, que enche os seus vasos aeriferos, adquirem as suas dimensões definitivas. Assim com elFeito é

nas borboletas, porém não em todos os mais insectos; vi muitas vezes pe(|uenos Tricliopteros irem-se

embora voando no mesmo instante, om que sahiram das chrysalidas, que nadavam á tona d'agua.

Também as azas do nosso Diptero tem as suas dimensões definitivas já dentro da chrysalida.

(2) Os machos dos pernilongos (culex pipiens) e das motucas (chrysops coecutiens) foram obser-

vados sugando o mel das úotiís úo Rhamnvs Fratigula e da Poleniilla /rticíicosa pelo men irmãLO

Dr. Hermann Muller, Die Hefruchlung der Blumen dUrch Insecten. 1873, pag. 153 e 209).
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A largura está, termo médio, para o comprimento, assim como 58

para 100, nào havendo diircrença sensivel entre as chrysalidas das três

formas.

A differença a mais obvia das três formas, de que se revestem os insectos

perfeitos, e pela qual á primeira vista póde-se distinguil-as, está no ta-

manho dos olhos. Nos machos (figs. 7 e 15), como nos de muitos outros

Dipteros, elles occupam quasi toda a superfície da cabeça, sendo conti-

guas em parte mais ou menos extensa do vértice. Nas fêmeas sanguesu-

gas (fig. 14) elles occupam também quasi toda a altura da cabeça, dei-

xando comtudo entre si um intervallo largo, de quasi um terço de lar-

gura da cabeça.

Nas fêmeas mellisugas (fig. 13) elles são muito menores ; o intervallo

que medeia entre elles, tem metade pouco mais ou menos da largura da

cabeça.
o

Os olhos são cobertos de pellinhos curtos (figs. 16 e 17) inseridos nos

vértices dos pequenos hexagonos, em que a superfície dos olhos é dividida
;

o diâmetro (do circulo inscripto) desses hexagonos é de cerca de O, """0 18

nas fêmeas, como também na parte anterior e inferior dos olhos dos ma-

chos, emquanto na parte posterior e superior, neste sexo, elles são maiores na

razão de 3:2, tendo O, """024 de diâmetro. O limite que separa os hexa-

gonos maiores dos menores (fig. 15, 1) principia perto da inserção das

antennas.

Na parte posterior do vértice ha três olhinhos ( « ocelli, stemmata »
)

ou olhos simples, dispostos em triangulo quasi equilátero nas fêmeas (fig. 13) ;

nos machos os olhinhos também são maiores do que nas fêmeas, de modo

que mal caberiam entre os olhos ; elles são coUocados no extremo de um
pequeno processo cylindrico, de que o anterior ou impar, que é maior,

occupa a ponta, achando-se os dous lateraes ou posteriores immediata-

mente por baixo delle (fig. 15,0).

As antennas (fig. 12) tem quatorze artículos, cujos dous primeiros são

mais grossos; o seu comprimento é pouco superior á largura da cabeça.

Duas vezes vi quinze artículos ; em um dos casos, o terceiro articulo

e no outro o ultimo era dividido em dous. Entre os machos e as duas

castas de fêmeas ha só diíferenças levíssimas nas antennas e nem mesmo

sei si são constantes. As partes boccaes constituem uma espécie de tromba

composta das mesmas partes, que se observam nos pernilongos [Oulex) e

moíucsis [Tabanus], i\ saber; o lábio superior (figs. IA, 18, e 21 Is); um

ferrão impar situado por baixo do mesmo lábio (fig. 18 f; fig. 19); as

V. IV—21
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duas maudibulas (figs. ii. 21, md), que entretanto só existem nas fêmeas

sanguesugas, faltando nas mellisugas e, como sempre, nos machos as duas

maxillas (fig. li. 20, mx) com os seus palpos (fig. 14 e 20 pm) e o lábio

inferior (fig. 14. li. fig. 21. 22).

O lábio superior, inserido no bordo frontal da bocca e cobrindo por

cima as demais partes boccaes, é uma espécie de punhal comprido e

agudo ; a sua ponta é pelluda nos machos (fig. 18 Is) , núa nas fêmeas

de ambas as castas (fig. 21, Is) ; nas fêmeas sanguesugas este lábio é

mais largo do que nas mellisugas e nos machos.

O ferrão impar, situado embaixo do lábio superior, é semelhante a

este, porém mais estreito e um pouco mais curto ; nas fêmeas sanguesu-

gas (fig. 19) os seus bordos lateraes são armados de dentes curtos, cur-

vados para diante ; nas mellisugas e nos machos (fig. 18, f) os bordos são

inermes. O ferrão ó percorrido por um canal longitudinal cylindrico que,

pelo que sei, ainda não foi visto em outro Diptero; nos machos e nas

fêmeas mellisugas este ferrão abre-se na ponta mesma do ferrão (fig. 18); nas

fêmeas sanguesugas a ponta avança ainda um pouco além do orifício do canal.

Segundo Westwood, Milne Edwards e outros o ferrão corresponderia á lingui-

nha (
« languette, ligula ») de outros insectos; Savigny o chama hypopiíarynx

6 Gerstaecker dá-llie o nome de epiphanjnx. Entretanto, não ha a menor

prova de ser elle homologo a alguma das partes que em outros insectos se

designam por aquelles differentes nomes.

As mandibulas existem só em poucos Dipteros e unicamente nas fê-

meas que se nutrem do sangue de mammiferos, faltando aos machos das

mesmas espécies, os quaes vivem do mel das flores. Na nossa espécie

parte das fêmeas as tem, parte delias não
;

parece pois fora de duvida

que aquellas sejam sanguesugas e estas mellisugas, como os machos.

As mandibulas (figs. 1-4. 21, máj são duas huninas estreitas, do com-

primento do lábio superior ; o seu bordo interno é serreado, isto é, ar-

mado de dentes agudos, cuja ponta é volvida para traz.

As maxillas (figs. IA. 20, mx) são duas laminas delgadas estreitas

,

ponteagudas, lendo só metade pouco mais ou menos do comprimento da

tromba. Do lado externo da sua base partem os palpos maxillares (figs. rli. 20,pm)

compostos de cinco artículos, sendo comtudo pouco distincto o limite entre

o primeiro e o segundo; o primeiro articulo é curto e mais grosso; os

outros quatro estão na razão pouco mais ou menos de 3:2:1:3. Perto

do extremo do terceiro articulo nuta-se uma pequena mancha opaca, que
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também vi no mesmo articulo em alguns outros Dipteros, v. g. nos bor-

rachudos. Endireitados os palpos, passam um pouco alóm da tromba.

O lábio inferior (fig. 1-4, li) 6 um semi-canal, que, coberto pelo lábio

superior, serve de estojo as mais parles boccaes. Termina por duas vál-

vulas ovaes, correspondendo provavelmente aos palpos labiaes; na base da

face inferior (fig. 22) cada válvula mostra uma peça cliitinosa em que se

insere o que parece ser um tendão de musculo
;

provavelmente as vál-

vulas podem, como em outros Dipteros, applicar-se uma contra a outra

depois de saliir o insecto da chrysalida. Na parte basal do lábio inferior

pódem-se distinguir duas partes lateraes unidas pelos seus bordos inter-

nos, e em cima delias uma terceira parte impar ; ella acaba na base das

válvulas terminaes, e do seu extremo partem dous filetes (figs. 21. 22, Ig)

vestidos de pellos curtos e raros, os quaes creio que correspondem á lin-

gueta de outros insectos ; não os vi nos poucos outros Dipteros , cujas

partes oraes examinei.

Na configuração do thorax, do abdómen (excepto as partes sexuaes,)

das azas e suas nervuras, e das pernas (excepto as unhas e o ultimo ar-

ticulo do pé) não parece haver diíTerença entre as três formas do insecto

perfeito. As tibias posteriores são armadas de dous esporões terminaes

(fig. 11); as anteriores e intermédias são inermes.

As unhas e o ultimo articulo do pé são tão diíTerentes nas três formas que

si isolados fossem apresentados a qualquer classificador moderno, elle

provavelmente as classificaria não só em géneros, mas até em grupos di-

versos. Com effeito, Osten-Sacken classificando em 1859 as Tipulideas brevi-

palpas da America do Norte, empregou como caracter distinctivo dos grupos

que estabeleceu, as unhas simples em uns, denteadas em outros. O nosso

insecto prova que essas duas formas de unhas podem occorrer não só no

mesmo género, como até na mesma espécie. Nas fêmeas mellisugas (fig. 8)

as unhas são simples, do feitio de uma fouce e muito mais curtas do

que o quinto articulo do pé, que é recto, de grossura quasi uniforme

e uniformemente coberto de pellos pouco densos. Nas fêmeas sangue-

sugas (fig. 9) as unhas são muito mais compridas e pelo contrario o

quinto articulo do pé muito mais curto do que nas mellisugas, sendo

inteiramente difí'erente também o feitio; as unhas são pouco curvadas,

caniculadas pelo meio do bordo inferior, e na base do mesmo bordo fran-

jadas de peitinhos curtos e finos ; o bordo inferior do quinto articulo do

pé tem na base uma grossa protuberância, da qual partem cabellos for-

tes, compridos e curvados, e mais para diante o mesmo bordo inferior
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Os appendiccs sexuaes nos últimos segmentos do abdómen são, como

sempre, muito differentes nos machos (fig. 2A) e nas fêmeas (fig. 23) ;

popém não parece haver diíTerença entre as duas castas deíemeas; nem

era de presumir que houvesse semelliante diílerença, visto que ellas tem

de se copuUir com machos idênticos.

Os ovos (íig. 25), tirados dos ovários de fêmeas ainda encerradas na

crysalida, são brancos e tem O, """5 de comprimento e 0,™"il8 de grossura ;

um dos lados é mais convexo e um dos extremos um pouco mais obtus o

do que o outro ; no lado convexo parece em via de formação uma casca

coberta de pequenas asperezas ou verrugas.

Antes de me despedir do insecto, que com tantos factos novos e

insperados, pagou o tempo, que em examinal-o gastei, ainda me resta

dar-lhe um nome. Segundo me informa o distincto entomologista da uni-

versidade de Vienna d'Àustria, professor Frederico Brauer, pertence á familia

dos Bkphancerideos e ao género PaUosloma ; proponho pois o nome de Paltosto a

torrentium. (1)

"=»9HÍ«g+**

(]) Veja-se Zoolog. Ameiger^n. 51 de 22 de Março de 1880, pag. 134.

V. IV-22
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Em um relatório ultimamente apresentado ao Ministro da Agricultura,

o Exm. Sr. Conselheiro Dr. Manoel Buarque de Macedo, dei uma des-

cripção geral dos caracteres topographicos e geológicos do valle do Rio

S. Francisco. Circumstancias especiaes não me permittiram então tratar

com o devido desenvolvimento certas questões relativas á geologia da re-

gião, sendo aliás a sua discussão imprópria u'Lim documento d'aquella

natureza, em que a brevidade e a clareza são as qualidades mais dese-

jadas. Reservei, pois, para uma discussão subsequente, as observações e

argumentos sobre que foram baseadas as conclusões alli apresentadas. Agora

proponho-me discutir mais largamente algumas d'essas questões.

O valle do S. Francisco acha-se naturalmente dividido em duas partes

por um systema de cachoeiras (entre as quaes é a de Paulo Aílbnso a

mais notável) começando pela de Itaparica, logo abaixo de Jatobá, e es-

tendendo -se até o porto das Piranhas, ou antes, até a cidade do Pão

d'Assucar. A parte superior, que abrange quasi todo o valle, tem de

altnra 300 metros ou mais, acima do nivel do mar e pertence ao grande
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e elevado planalto brasileiro Preso ii'esle planalto e obrigado, por unui

alta cadea de montanhas que forma a parte oriental du mesmo, a correr

por centenas de léguas quasi parallelamente á costa, o rio acha afmal

uma sahida e, chegando á margem do planalto, desce bruscamente a um

nivel muito inferior, entrando logo depois no Atlântico.

Abaixo da cachoeira de Paulo Alfonsíj, o leito do rio aprofunda-se

n'um grande cânon que dentèa a margem do planalto, alli composto de

rochas graníticas e gneissicas. Estas rochas estendem-se de cada lado a

alguma distancia abaixo da cachoeira, de modo que a verdadeira margem

do planalto, geologicamente fallando, fica algumas léguas a leste da ca-

choeira, na cidade de Própria, onde desapparecem as rochas metamorphi-

cas que caracterizam a base do planalto e começam as da zona mais baixa

do liltoral. Resulta d'ahi que a divisão geológica em alto e baixo valle não

corresponde exactamente com a divisão hydrographica, sendo que a parte

encachoeirada e mais a do curso inferior do rio, entre Paulo Aífonso e

Própria, devem ser consideradas juntamente com o valle superior.

A estructura geológica da parte baixa do valle é muito simples, e

já foi descripta pelo fallecido professor Hartt na sua obra « Geology

and Physical Geography of Brasil. » Ao sahir da região gneissica, em

Própria, o rio entra n'uma região de grés, a ([ual o acompanha, for-

mando morros de 50 a 100 metros de altura, até a cidade do Penedo

ou um pouco mais abaixo, n'uma distancia de seis ou sete léguas.

Este grés é de còr amarellada, de grão fino e angular, circumstan-

cia que o faz muito apreciado como pedra de amolar, e, em geral, um
tanto molle e friável. No morro do Chaves, perto de Própria, apresen-

tam-se camadas de conglomerado e calcareo associadas com as do grés.

]N'esta interessante localidade a camada inferior é um calcareo schistoso

de còr cinzenta, cheio de grãos de arêa e seixos de quartzo leitoso e

de schisto azulado, os quaes são ás vezes de tamanho considerável e tão

numerosos que a rocha pode ser considerada como um conglomerado.

Abundam n'este calcareo pequenas conchas bivalvas, apparentemente do

género Nucula.

Sobre elle assenta uma camada de grés molle, vermelho, sem fosseis,

a qual é succedida por uma serie de camadas mal expostas, sendo al-

gumas compostas de schisto calcareo micaceo, esverdeado, cheio de pe-

quenas conchas e ossos de peixes teleosleos. Segue-se depois uma camada

de calcareo crystallino, vermelho, de granulação grossa e porosa, tendo

acima camadas de schistos e grés moUes. Nas visinhanças de Própria tam-
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bem apparecem, ii'um grés grosseiro amarellado, escamas de peixes do

género Lepídotus, como prova uma amostra tirada do muro do cemitério

da'cidadee trazida pelo illustre director geral do Muzeu Nacional, o l)r. Ladis-

lau Netto. Perto de Yilla Nova, em frente de Penedo, foram encontradas

pequenas conchas bivalvas n'um grés schistoso micaceo, mas em tão máu

estado de conservação que é impossivel identifical-as. Em Penedo appa-

recem restos de plantas mal conservados,

Estes fosseis indicam que as camadas pertencem ao terreno cretáceo,

mas não bastam para fixar a que parte d'este terreno devem ellas ser

referidas, nem para determinar a relação das mesmas com as que, ricamente

fossiliferas, jazem logo ao sul nas visinhanças de Maroim, provincia de

Sergipe, e ao norte, nas visinhanças de Pernambuco.

As camadas cretáceas do S. Francisco, como as da Bahia, Sergipe

e Pernambuco, estão ligeiramente perturbadas, apresentando uma inclinação

de 10" a 20\ No morro do Chaves a inclinação é de 20" para N. E. e

a direcção E. 15" S. No morro Vermelho, entre Própria e Penedo, a

inclinação é para N. N. O. ; nas visinhanças de Penedo ella é geralmente

para S. E., tendo uma observação em Villa Nova dado de 15" a 10"

S. E. para a inclinação e N. 50" E. para a direcção.

Em toda a costa do norte do Brazil desde as ilhas dos Abrolhos até

o Pará, encontram-se de vez em quando emersões de rochas cretáceas que,

mostrando-se em bacias separadas, talvez formem uma zona mais continua do

que á primeira vista parece. As rochas dos Abrolhos, descriptas pelo professor

Hartt, assemelham-se ás de Penedo, no S.Francisco e, como estas, contem restos

de plantas e escamas de peixes teleosteos. Ellas apresentam a particula-

ridade, ainda não observada em outras partes, de estarem associadas com

extensas erupções de trapp. A região cretácea da Bahia, ultimamente

descripta n'esta Revista, parece estar inteiramente separada da dos Abrolhos

ao Sul e da de Sergipe ao Norte. As rochas consistem em grés conglo-

merado e schistos betuminosos e marnosos, sendo d'agua doce a maior

parte de seus abundantes fosseis, sinão todos.

Da Estancia, em Sergipe, até a cidade da Parahyba do Norte tem-se

observado em vários pontos uma serie de camadas que talvez forme, entre

estes dous togares, uma zona continua marginando a costa. Em todos os

pontos em que tem sido examinada, esta serie apresenta, além de outras,

camadas de calcareo arenoso, amarellado, ricamente fossilífero, sendo todos

os fosseis de animaes marinhos. Um calcareo semelhante foi obs^^rvado

pelo Sr. Ferreira Penna, perto de Bragança, na provincia do Pará.

V. iv-23
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Carecemos ainda de um (.'sliidu minucioso dos fosseis, que constam de pei-

xes, repteis, ammonitt^s, lamellibrachios, gasteropodes, etc, para determi-

narmos as relações das camadas observadas nas diversas localidades e

fixarmos a parte do terreno cretáceo a ([ue ellas devem ser referidas. O

professor llartt referiu provisoriamente as camadas da Bahia á primeira

divisão do cretáceo e as de Sergipe ao cretáceo médio. Ha alguma pro-

babilidade de que o estudo dos fosseis venha a provar a existência em

Sergipe do terreno jurássico, mais antigo do que o cretáceo, já tendo

sido provisoriamenti! referido pelo professor llartt a um terreno ainda

mais antigo, ao triassieo, o grés vermelho sem fosseis que na Estancia

jaz por baixo das camadas fossiliferas.

O terreno cretáceo (hi costa, em todos os logares em que tem sido

observado, apresenta certos caracteres constantes. Os depósitos acham-se a

um nivel rehitivamente baixo, nunca superior a 100 metros ; são sempre

de caracter grosseiro e variável, indicando (]ue se formaram em agua pouco

profunda, e sempre se mostram perturbados e sublevados, sendo a incli-

nação das camadas bem distincta, porém geralmente moderada.

As rochas do terreno cretáceo desapparecem ordinariamente por baixo

d'um extenso deposito de grés friável, argilloso e ferruginoso, disposto em

camadas liorizontaes. N'este deposito apparecem leitos de argilla, que,

como o gròs, é de cores vivas e variadas ; ahi, porém, não se tem re-

conhecido calcareos.

i\'estas camadas não foram, até hoje, encontrados fosseis que podessem

dar idéa exacta de sua edade geológica, a qual só pikle ser determinada pela

posição estratigrapliica. Estando elhis intercaladas entre as camadas fossi-

liferas do cretáceo e os depósitos quaternários contendo restos de Mas-

todontes e outros niainmiferos extinctos, é bem fundada a opinião do

professor Hartt quanto a pertencerem ao terreno terciário. E' provável

que se achem representadas diversas divis(3es creste terreno, mas na au-

sência de fosseis é esta uma questão diflicil de resolver.

De cada lado da foz do S. Francisco, nas provindas das Alagoas e

de Sergipe, (3stas camadas juarginam a costa formando uma baixa planície

nivelada, cuja altura é de cerca de DO metros nas partes não denudadas.

E' n'esta formação (pie se acham excavadas as bacias dos numerosos lagos

característicos da província das Alagoas, nas margens d'alguns dos quaes

existem leitos de schistos betuminosos, que ainda não é certo se perten-

cem ao terreno tcrriario ou ao cretáceo subjacente.

JNo interior das provindas da Bahia •; de Sergipe, e provavelmente
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em outras, ha planícies mais elevadas, apparentemeiite idênticas em es-

tructura e no caracter das rochas ás acima descriptas. Sendo a sua altura

muito mais considerável (de 200 a 300 metros) parece provável que estas,

apezar de semelhança ou identidade dos caracteres, não sejam contempo-

râneas com as da costa, mas pertençam a outras subdivisões do mesmo

terreno terciário. Exemplos de taes planícies são os taboleiros de Alagoinhas

na Bahia e os de Almeyrim no Amazonas, as' únicas conhecidas que, na

minha opinião, podem ser definitivamente referidas ao terciário.

E' de notar que as camadas terciárias se conservem horizontaes,

emquanto as do cretáceo se acham sempre inclinadas e perturbadas. Foi

esta circumstancia que induziu o professor Hartt a referir ao terciário as

camadas que no interior do Império formam vastas planícies de cerca de

1.000 metros de altura, as quaes elle só conheceu por descripções de

outros e por um exame feito em circumstancias muito desfavoráveis, de

parte da grande planície do .Jequitinhonha. Esta opinião é compartida

pelo Sr. Liais, que foi mais longe, incluindo no terciário parte das rochas

perturbadas e metamorphoseadas da província de Minas. Depois de apre-

sentar as minhas observações no valle do Rio S. Francisco e n'aquella

provinda, discutirei esta opinião.

De Própria até a cachoeira de Itaparica, as rochas que se encontram

no rio e por certa distancia de cada lado são todas metamorphicas ou Ígneas

e crystallinas, consistindo em diversas variedades de gneiss, syenito, etc. Esta

serie, que terei de considerar detidamente mais adiante, eleva-se ao longo

do rio a uma altura quasi uniforme de cerca de 300 metros, e forma uma

espécie de plataforma estendendo-se desde Itaparica até perto de Própria,

a superfície abaixando-se um tanto para leste, mas conservando-se nota-

velmente uniforme, ainda que não inteiramente plana. Este aplainamento,

muito notável em rochas desta qualidade, estende-se de cada lado do rio

ifuma zona de uma a três ou quatro léguas, correndo o rio de Itaparica

para baixo n'um profundo abysmo, em um nivel muito inferior ao da

superfície geral. Apparecem então as mesmas rochas em morros e serras

destacadas, que se elevam a uma altura de 600 a 700 metros acima do

nivel do mar.

Entre estes morros notam -se alguns de forma achatada e encostas Ín-

gremes, fazendo lembrar os taboleiros da Bahia e do Amazonas. Taes

morros, que tem uma altura quasi uniforme de cerca de 600 metros,

apresentam inferiormente as rochas crystallinas e superiormente uma

serie de camadas de grés branco, avermelhado ou amareUado. Esta rocha
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em geral, é friável e um tanto argillosa, contendo ás vezes camadas pouco

consideráveis de argilla ou de schisto argilloso. E' ordinariamente grosseira,

encerrando muitos seixos misturados com a área constituinte, e passando

ás vezes a um conglomerado.

A' primeira vista, as camadas parecem horizontacs, porém têm frequen-

temente uma inclinação de 5' a 10" para o Norte.

Às seguintes observações mostram algumas das variações na posição das

camadas:

Corte grande do Curralinho, perto de Olho d'Agua,—inclinação 5" N .

N. E., direcção N. 80* O.

Estação de Quixaba, na estrada de ferro de Paulo AfTonso,—inclina-

ção 10» a 15» N.

Cachoeira de Itaparica,—inclinação 15" a ^8" N. O., direcção N. 00* E.

Cachoeira da Vargem Redonda,—inclinação 10" N. N. O., direcção N.

70" E.

Na serra da Maria Valeria, perto da cachoeira de Paulo AfTonso, do

lado da Bahia, o Professor Hartt notou uma inclinação para sudoeste.

A bem desenvolvida laminação obliqua do grés occasiona muitas vezes

uma falsa apparencia de inclinação com um angulo muito maior.

A espessura d'esta serie varia nos diversos morros conforme a exten-

são das rochas crystallinas inferiores. Na serra de Maria Valeria o pro-

fessor Ilartt observou uma espessura de 100 metros; na de Itaparica, onde

o grés se apresenta ao nivel do rio, as camadas não tem muito menos de

300 metros de espessura, sendo talvez em outras partes ainda mais espessas.

De Itaparica para baixo, até perto de Piranhas, encontram-se do lado

esquerdo do rio, nas províncias de Pernambuco e das Alagoas, morros des-

tacados de grés. Rio acima, estes depósitos tornam-se mais contínuos, for-

mando uma longa linha de morros que, começando na serra de Tacaratú,

estende-se para o interior da província de Pernambuco. Do lado direito

do rio, na província da Bahia, o grés parece ter ainda maior extensão e,

a julgar pelo caracter da superíicie, cobre quasi toda a vasta região que para

aquelle lado se avista dos altos de Tacaratú. Ao longo do rio, entre Ita-

parica e a foz do Pajaú, na distancia de 10 a 12 léguas, não se encontra outra

rocha senão o grés com os schistos intercalados.

Salvo alguns taboleiros de largura relativamente pequena nas visinhan-

ças de Itaparica, a superíicie do grés acha-se bastante denudada, apresen-

tando largas e suaves ondulações, inferiores em nivel aos taboleiros. O terreno,
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em geral, levaiila-se gradualmente a partir du riu, á beira do qual, porém^

em certos pontos, apresenta pittorescos penhascos representando ruinas.

Em muitos logares as praias do rio e a superfície dos morros de grés

estão cobertos de seixos, evidentemente deslocados do grés pela acção das

aguas. Entre estes seixos, frequentemente de tamanho considerável, nota-se

uma variedade de rochas ainda não reconhecidas, ia xitu, na região. Além

de seixos de gneiss e syenito, ha muitos de um grés ou (juarlzito duro,

indicando a presença, no local, de uma serie de grés mais antiga do que

aquella em que são encontrados. Ha também grande abundância de pe-

quenas agathas e outras rochas silicosas, muitas das quaes encontrei

ainda enterradas no grés, no qual parece que tiveram origem pela acção

concrecionaria ou, mais provavelmente, por um processo de substituição,

tomando a matéria silicosa o logar d'algum seixo de rocha solúvel, talvez,

o calcareo.

Com estes seixos ha uma quantidade extraordinária de madeira sili-

cificada, encontrando-se n'uma barranca do rio, no logar chamado Campi-

nhos, perto da foz do Pajeú, um specimen muito notável, ainda enterrado

no grés. Este specimen é um tronco de arvore medindo ^2 metros de com-

primento, quasi um metro de diâmetro na base e 56 centimetros de diâme-

tro na extremidade superior.

Além da madeira fossilisada, outros fosseis se encontram menos abun-

dantemente. No Atalho apparece, aguas baixas, á beira do rio e no leito

dum pequeno riacho que alli atílue, uma camada de schisto vermelho

marnoso, que exposto ao tempo, torna-se esverdeado e desfaz-se em terra.

Intercaladas com elle existem massas lenticulares (falguns centimetros de

espessura, compostas d'um calcareo esverdeado em que se acham conchas

de cyprides, ossos, dentes e escamas de peixes e repteis, sendo estes fosseis

raras vezes também encontrados no schisto. Cerca d'uma légua acima deste

logar, no sitio chamado Angico, acham-se os mesmos fosseis n'uma pequena

camada de schisto vermelho e também n'um leito de grés que jaz sobre o

schisto. Ha uma outra localidade algumas léguas acima, em Caissara, onde

n'uma pequena praia, ao pé d'um barranco de grés, encontram-se soltos alguns

fosseis, que apparecem igualmente no grés.

Os fosseis que pude reconhecer são dentes de repteis e de tubarões e

escamas de peixes do género Lepidotiis. Além d'estes, ha outros que só podem

ser determinados por um especialista, a cujo exame espero submettel-os.

Estes fosseis serão provavelmente bastantes para determinar com certeza

a que parte da serie geológica pertencem estas camadas. Por emquanto,

V. IV—24
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O mais qiití posso aventurar é que ellas são da edade secundaria e prova-

velmente do terreno cretáceo. Em aspecto, mostram certa semelhança com

as das margens da bahia de Todos os Santos, mas parece pouco provável

que sejam exactamente contemporâneas d'estas, porque, sem outra evi-

dencia do sublevamento desegual da superfície nos dous logares, é diíTicil

admittir a deposição, no mesmo tempo, de camadas em niveis tão diversos,

apresentando em ambos indicios de terem sido depositadas em agua raza,

senão mesmo em agua doce, pois a presença de cyprides indica formação

d'agua doce ou salobra. A questão da edade relativa d'estas camadas do

S. Francisco e as da costa só pode ser resolvida pela determinação definitiva

dos fosseis das diversas localidades, e é inútil discutil-a agora.

I)eve-se notar que os peixes fosseis, abundantes em certas partes das

províncias do Ceará e Piauhy, encontram-se em circumstancias muito se-

melhantes ;\s acima descriptas. Ao pé de taboleiros de grés, que pelas

descripções se assemelham muito aos do S. Francisco, apparecem concre-

ções calcareas contendo os fosseis entre os quaes se notam espécies de

Lepidotus. E' evidente, como já foi observado pelo professor ílartt, que

estas concreções são provenientes d'alguma camada moUe, inferior ao grés

([ue forma os taboleiros e serras. Os fosseis do Ceará foram referidos

pelo professor Agassiz ao terreno cretáceo, e esta determinação serviu de

base para Gardner referir ao mesmo terreno não só o calcareo como lambem

o grés sobrejacente que reveste uma parte considerável das duas províncias.

O professor Ilarlt disse, com muita razão, ([ue a evidencia da edade

cretácea do grés apresentada por Gardner é insuíTiciente, e foi levado por

considerações estratigraphicas a referil-o provisoriamente ao terreno ter-

ciário. A força deste argumento diminúe com a descoberta no S. Fran-

cisco de fosseis semelhíuites não só em camadas de calcareo e schisto in-

feriores ao grés como também no próprio grés. E' preciso notar, porém,

que até hoje estes fosseis só tem sido encontrados na parte inferior da

extensa serie de camadas de grés, e que, portanto, é ainda possível haver

camadas terciárias na parte superior. Como, entretanto, não pude descobrir

motivos para separar em duas esta serie, sou levado a considerar como

mais correcta a opinião de Gardner, segundo a ([ual toda ella pertence

ao terreno secundário.

O professor Hartt, e depois d'elle o Sr. Liais, era de opinião ([ue

no íim da edade secundaria ou durante a terciária houve um abaixa-

mento do território brasileiro, permillindo o deposito de camadas terciá-

rias nas regiões ([ue hoje constituem as planicies e chapadões do centro
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do império, e que depois liouve um sublevameiito fazendo as camadas al-

cançarem o nivel actual de 100 metros proximamente. Como ver-se-ha

adiante, não considero suílicientes as provas da edade terciária das pla-

nicies elevadas centraes, algumas das quaes, como, por exemplo, as dos

(lampos Geraes do Paraná, são com certeza muitissimo mais antigas ; e acho

provável que já no fim da edade secundaria o grande planalto central do Brasil

tivesse a altura actual, com a diíferença d'algumas centenas de metros apenas.

Assim, até que se prove um grande movimento de depressão depois da

edade secundaria, parece-me mais rasoavel considerar toda a serie do grés

acima das camadas fossiliferas do S. Francisco e Ceará como pertencente

ao terreno secundário ou mesozóico.

Um motivo que levou o professor Hartt a formar a opinião acima

citada, foi que as camadas secundarias em toda a parte em que têm sido

examinadas acham-se ligeiramente perturbadas, apresentando sempre uma

inclinação mais ou menos notável, ao passo que as terciárias da costa se

mostram em estratificação horizontal e discordante com a das de edade

secundaria, que lhes são subjacentes. Ora, as camadas das planícies, cha-

padóes e taboleiros elevados do interior são geralmente descriptas como

perfeitamente horizontaes, e de facto assim parecem á primeira vista ; mas

já vimos que no S. Francisco, pelo menos, esta apparencia é falsa, e que

as camadas do grés têm uma inclinação variando de 5 a 15 ou 20 graus.

Assim, ao contrario do que por informações inexactas, pensou o illustre

geólogo, estas assemelham-se mais ás camadas secundarias do litoral do

que ás terciárias.

Esta serie de grés só se apresenta ao longo do S. Francisco n'uma

zona de poucas léguas de largura, estendendo-se desde perto da foz do

Pajeú até ou um pouco além da cachoeira de Itaparica. Acima do Pajeú

o rio corre por uma distancia de mais de 150 léguas sobre um leito de

rochas crystallinas, que formam, com poucas excepções, as terras ele-

vadas que o marginam. Mais ou menos afastados do rio, apparecem, porém,

de cada lado, morros ou serras de grés jazendo sobre as rochas meta-

morphicas, sendo de suppor que grande parte d'este grés, sinão todo,

pertença á serie já descripta. E' certo que as camadas fossiliferas da serra

do Araripe tem grande extensão na província de Piauhy e formam parte

ou toda a divisa entre o S. Francisco e o Parnahyba, facto este provado

com a descoberta de peixes fosseis semelhantes aos do Ceará em diversas

localidades do Piauhy. Do pouco que se sabe, a respeito da divisa entre

o S. Francisco e o Tocantins, parece que ella é em grande parte seme-
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Ihante em caracter á do Parnahyba e S. Francisco, pertencendo talvez á

mesma serie geológica, mas, como é de crer que haja no valle do S.

Francisco diversas series de grés apresentando caracteres semelhantes, apezar

de serem de ditrerentes edades geológicas, é inipossivel por ora determinar

n'esta região quasi desconhecida a extensão de cada uma.

Do outro lado do valle, na provincia da Bahia, o Sr. Liais encon-

trou escamas de Lepidolus n'um logar chamado Engenho, no caminho da

cidade da Barra a Jacobina, parecendo, portanto, provável que esta serie

de depósitos se estenda pelo menos até aquelle ponto. O Sr. Liais é de

opinião (jue a extensão é muito maior, e que o grés da parte superior

do valle pertence á mesma serie ; sendo porém a prova pouco satisfactoria,

ainda pôde haver duvida a este respeito.

Á esta serie tenho eu chamado serie do grés, porque é esta a rocha

mais abundante e característica. Todavia, ha n'clla camadas de schisto,

mas estas raramente se apresentam na superíicie em grande porção, visto

que, sendo molles e de fácil destruição, transformam-se logo em argilla

quando expostas, e são por conseguinte difficeis de reconhecer.

E' de suppôr que ellas tenham muito mais importância na serie do

que parece á primeira vista, porquanto as emersões até hoje examinadas

são de pouco valor. Ainda que o schisto, do Atalho já referido, apresente

expostos somente alguns metros de espessura, ha razões para crer que

esta seja realmente considerável. Já notei o caracter marnoso deste schisto.

Em certas partes também apresenta quantidade considerável de gesso, e

este facto é de certa importância, pois em toda a região em que esta

serie apparece ha abundância de salinas. Ora, os depósitos de sal gemma

da Europa e da America do Norte acham-se sempre associados com gesso,

schisto marnoso e gypsozo e grés argilloso, associação que se reproduz

no S. Francisco. E' evidente que o sal de que está impregnado o solo

superficial das salinas provém d'algumas rochas da região, sendo natural

suppôr (jue taes rochas sejam as da serie em questão.

Em alguns lugares vé-se uma eiUorescencia de sal nas rochas tanto

no gneiss como no grés, tendo dado a reacção para o sal uma amos-

tra tirada d'uma porção d'este ultimo, (lomo esta amostra foi colhida

n'um peíjueno espaço completamente cercado de um lado pelo rio e dos

outros por altos barrancos de grés, parece claro (jue o sal é ou nativo

na amostra ou a ella trazido d'alguma das canuidas expostas no bar-

ranco. A etllorescencia no gneiss explica-se facilmente pela presença junto

d'elle de terra impregnada de sal.
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As salinas estão muitas vezes longe das emersões do grés, ás vezes

n'uma região toda gneissica, mas isto não depõe contra a idóa de ser

o sal originário da serie do grés, uma vez que as aguas que se escoam

d'este passem pela região das salinas. De facto, esta região, eslendendo-se

desde Itaparica até perto da cidade da Barra, aclia-se limitada de

cada lado por morros de grés e cortada de -riachos que descem d'elles,

sendo nos pequenos lagos formados no tempo das aguas por estes riachos

que o sal se encontra. E' esta a razão porque os annos seccos, em que

os riachos não enchem, são reputados menos próprios para a colheita do

sal.

Rio acima, segue-se, á serie do grés, uma extensa região metamor-

phica, que deixo para considerar depois. Até a villa de Chique-Chique

não se vê no fundo do valle sinão rochas metamorphicas e depósitos de

origem fluvial. Logo acima da cidade de Joazeiro, apparece do lado di-

reito um vasto chapadão, elevando-se de 200 a 250 metros acima do

nivel do rio. A margem d'este chapadão, ora junto á corrente, ora afas-

tada de uma a três léguas, apresenta numerosos esporões, que vistos do

rio parecem estreitos taboleiros destacados
;
porém, com excepção da bella

serra da Cumieira, logo acima da cachoeira do Sobradinho, e que é

realmente destacada, o mais parece constituir uma planície continua. Este

chapadão apresenta do lado do rio uma encosta Íngreme, quasi a prumo,

em que se vê bem a estructura geológica.

Na parte inferior da encosta notam-se as camadas metamorphicas in-

clinadas, tendo em cima espessas camadas horizontaes que se estendem

para leste na direcção de Jacobina e Villa Nova da Rainha. Infelizmente,

não tive occasião de examinar a interessante serie das camadas que

formam este chapadão. Pelas feições topographicas, póde-se dizer com

certeza que ellas são ou de grés, ou de calcareo, ou talvez de ambas

estas rochas. A leste de Joazeiro, no Rio Salitre, que atravessa o cha-

padão, Spix e Martins mencionam calcareo ou dolomia, e o Sr. Liais

diz que no Engenho, que parece ficar na parle oriental d'esta região,

ha possantes camadas de grés sobre o calcareo, sendo o grés, como temos

visto, provavelmente idêntico ao de Itaparica. O Sr. Allen, citado pelo

professor Hartt, descreve a região de Chique-Chique como composta d'uma

planície de calcareo coberto em certos togares por camadas de grés.

Parece, portanto que o chapadão compõe-se de calcareo e grés, perten-

cendo este provavelmente á serie já descripta, ao passo que aquelle,

V. IV—25
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conforme os Srs. Liais o Allon, é idêntico ao tão largamente desenvol-

vido na parU.' superior do valle do S. Francisco e no do Rio das Velhas.

INa villa de ('.hi([ue-r.hiqne apparece uma camada de calcareo branco,

cheio de pe([iienas concreções redondas de argilla ferruginosa. A camada

é horizontal e parece não ter fosseis. O Sr. Allen descreve o calcareo

das planicies entre Chi([ue-rhi([ue e Jacobina como compacto e azulado,

mas iliz que muitas vezes torna-se branco na superfície até a profundi-

dade d'alguns palmos, sendo assim provável que o da villa pertença á

mesma serie. Ao Sueste da villa ve-se a alta e alcantilada serra de As-

suma, que, conforme o Sr. Burton, compõe-se de grés semelhante ao

das serras perto da Diamantina.

Um pouco antes de Chique-Chique as chapadas do lado direito des- •

apparecem de vista a quem viaja no rio, mas apparecem algumas de

forma semelhante do outro lado, a algumas léguas de distancia por traz

da cidade da Barra, apresentando-se ellas de novo logo abaixo de Bom-

Jardim. Do lado direito, entre Chique-Chique e a villa do Urubu, só se

vem morros metamorphicos, que também predominam do lado esquerdo

até o mesmo ponto.

Da villa do Irubú para cima, até e além da cachoeira de Pirapó-

ra, o caracter do paiz muda. As rochas metamorphicas não são mais

vistas no rio nem nos altos, tanto de um como de outro lado. A larga

tlepressão occupada pelo rio e pelas terras de alluvião que o acompa-

nham, é marginada por chapadas que se elevam a uma altura de 200

a 300 metros acima do nivel do rio e apresentam para este uma encosta

Íngreme. Estas chapadas, em geral, ficam a alguma distancia do rio, e

ás vezes apresentam na frente alguns morros destacados. O primeiro

d'estes que tive occasião de examinar foi o celebre serrote do Bom-Jesus

da Lapa, em que ha uma gruta transformada em igreja sob a invoca-

ção do milagroso santo que deu o nome ao logar. O morro tem um
kilometro e tanto de conqirimento e cerca de 500 metros de largura,

elevando-se 00 metros proximamente acima do rio e da planície de al-

luvião que o cerca de todos os lados. E' composto de camadas massiças

e horizontalmente! estratificadas de calcareo amorpho azulado. A superfí-

cie levanta-se em forma de tecto e acha-se gasta pelo tenqio d\ima maneira

exquisita, a[)resentandu milhares de pe([uenas e delgadas torres pyramidaes

com faces concavas, que fazem lembrar a ornamentação da cathedral

de Milão. A extremidade que faz frente para o rio é talhada a pique

n'uma magnifica escarpa, que, ornada em cima pelas torres, é excessi-
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vãmente pittoresca e dá um aspecto imponente á entrada da gruta. Esta

não correspond;' ao magnifico exterior, sendo pequena, baixa, feia e sem

cousa alguma dt* notável, excepto o rico altar e a milagrosa imagem do

santo-

Perto da eiiírada da gruta encontrei no calcareo algumas amostras

siliciíicadas de coraes, que foram os únicos fosseis que consegui achar

lu) limitado tempo de que dispunha. Estes fosseis pertencem a dous ge-

niíros. Uns apresentam claramente a structura columnar prismática ca-

racterística do género Favósites, e outros são evidentemente do género

Chwtetes ou d'alguns dos géneros relacionados a este. Não se acham

todavia, conservados de maneira a perniittir a identificação das espécies.

Ora, estes dous géneros são característicos dos terrenos paloeozoicos, e

o primeiro, o Favosiles, é mais característico das divisões siluriana e de-

voniana
;

parece, portanto, que o calcareo da Lapa pertence mais pro-

vavelmente a um d'estes dous terrenos. Infelizmente, sem a determinação

das espécies, é impossível dizer a qual dos dous deve ser referido.

Os mineraes associados com o calcareo são poucos. Apparecem raras

vezes manchas de calcito branco crystalisado, bem como massas de

pederneira e quartzo enfumado. Em cima do morro ha massas de quartzo

cavernoso, parecendo provirem d'um veio d'este mineral. Á terra era

volta do morro acha-se impregnada de salitre, e apresentaram-me uma amostra

de sal ammoniaco, que segundo consta, está associado com o salitre.

O morro da Lapa acha-se completamente isolado ficando os outros

mais próximos algumas léguas distantes, na direcção da cidade de Monte

Alto, no interior da Bahia. Subindo o rio, vê-se acima da Lapa, de cada

lado e a alguma distancia, uma linha de morros achatados ou chapadas,

que, segundo informações de pessoas praticas da região, constam em
grande parte de calcareo. Formam em geral uma linha continua, tendo

ás vezes, na frente, alguns pequenos morros destacados. D'estes o mais im-

portante é a serra da Malhada, distante do rio cerca de duas léguas, perto

da villa do mesmo nome. Mais acima, em Morrinhos, ha do lado direito,

junto ao rio, um morro de caracter semelhante ao da Lapa. Perto da

cidade da Januaria, as chapadas do lado direito approximam-se mais do

rio, ficando geralmente á distancia d'uma légua, o pequeno mas pitto-

resco morro do Angu, levantando-se á beira d'agua.

De cada lado da foz do rio Caranhanha existem, expostos na vasante,

leitos de schisto calcareo preto, que se divide em laminas muito regu-

lares de dous ou três centímetros de espessura, muito próprias para lagedos,
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mezas e outras obras semelhantes. Cerca de duas léguas abaixo, do mesmo
lado, n'um sitio chamado Cachoeira, reapparece o schisto no leito do rio,

ficando totalmente submergido quando o rio enche. Alli a rocha é irregu-

larmente laminada, não se dividindo em chapas grandes e uniformes, e

contém numerosas concreções de calcarco argilloso. Não encontrei fosseis

n'este schisto, mas é provável que elle pertença á mesma serie que o

calcareo da Lapa.

A serra do Brejo ou de Itabiraçaba, perto da Januaria, eleva-se a

170 metros acima do rio, e esta é quasi a altura geral da margem da

cliapada, tanto abaixo como acima da cidade, salvo nos dous picos de

Itacaramby e Itabiraçaba, que parecem ser mais altos. Estes picos têm a

forma de pyramides truncadas, e são evidentemente compostos das mesmas
camadas que as chapadas da serra do Brejo, as linhas horizontaes da es-

tratificação sendo bem visíveis. Avaliei a sua altura em 250 a 300 metros,

mas é possível que a sua posição isolada apparente uma altura maior que

a real. Perto da Januaria a serra é exclusivamente composta de calcareo

amorpho, geralmente azulado, mas com alguns leitos cor de roza. Na base

as camadas são de pouca espessura, mas em cima tornam-se mais massiças

e assumem o caracter e apparencia das da Lapa. A inclinação das camadas

é de 5° a 10° para Oeste, devendo aqui a espessura ser de 100 a 150 metros.

Parece quasi certo que o calcareo da Januaria é idêntico ao da Lapa.

Os calcareos tornam a apparecer na cidade de S. Francisco ou Pedras

dos Angicos, formando um baixo paredão em que se notam alguns leitos

delgados de schisto argilloso intercalados na rocha. A inclinação ahi é de

cerca de 5° para o norte. Conforme Halfeld, os calcareos estendem-se até

a légua 26' abaixo de Pirapóra e, quando não apparecem bem expostos, a

sua existência pôde muitas vezes ser determinada pela abundância de massas

de pederneira, que, como observei na Januaria, forma concreções dentro

da rocha calcarea. Em alguns logares acima das Pedras dos Angicos notei

schistos argillosos, (jue deconq)ondo-se dão uma argilla amarellada.

O Rio das Velhas também atravessa uma zona calcarea, que começa

perto de Santa Luzia e estende-se muitas léguas rio abaixo. Conforme os

Srs. Liais, Allen e Burton, os calcareos d'este rio são idênticos aos do S.

Francisco, e não vejo razão alguma para duvidar ({'esta conclusão, posto

que, não tendo visto os calcareos do Rio das Velhas, esteja impossibilitado

de julgar por observação própria. Mesmo sem as observações d'estes Senho-

res, é natural concluir do que se v6 no S. Francisco, que ao Oeste da serra

do Espinhaço ha uma extensa zona calcarea, e que esta zona deve apparecer
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no Rio das Velhas perlo do legar onde elle deixa a serra, conclusão esta

conflrniada pelas observações citadas.

Conformando-me com a opinião do Sr. Liais sobre a identidade dos cal-

careosdos dous valles, sinto não poder concordar com elle a respeito da edade

geológica dos mesmos. Como já disse, os fosseis que encontrei indicam que

são da edade palo30zoica, provavelmente do terreno devoniano ou siluriano

superior. O Sr. Liais, ao contrario, referiu as camadas ao terreno cretáceo,

baseando esta referencia sobre um fóssil cirripedes do género Pollicipes, en-

contrado no calcareo da Lapa do Urubu, no Rio das Velhas, n'uma ostra

fóssil achada no Rio Abaete, bem como nos restos de peixes e repteis já

mencionados, encontrados no Engenho, naprovincia da Bahia. D'esles fosseis

os do Abaete e Engenho são, conforme diz o auctor. provenientes de camadas

de grés superior ao calcareo, que, portanto, pôde ser mais antigo. Fica, pois,

o fóssil da Lapa do Urubu sendo o único que possa dar idéa certa da edade

dos calcareos, e, a ser exacta a identificação do género, procedente a

conclusão do illustre autor a respeito d'essa edade. Acontece, porém, que o

género Pollmpcs é um d'aquellcs de sobre cuja identidade pôde haver duvidas,

porque as valvas d'este crustáceo estando separadas, como geralmente se

apresentam no estado fóssil, assemelham-se muito ás de grande numero de

lamellibranchios, podendo muito bem o Sr. Liais ter-se enganado, tomando

uma d'estas por uma d'aquellas. Convém examinar de novo este fóssil, se

ainda existe, e, provado que não houve engano na sua identidade, devemos

concluir que existem dous calcareos pertencentes a duas series de edades

muito diíferentes.

Nas visinhanças da cachoeira de Pirapôra e da Barra do Rio das Velhas

o calcareo desapparece, sendo então a rocha predominante um grés que

forma chapadas elevadas, de cerca de 300 metros acima do rio. Estas cha-

padas têm uma extensão considerável no valle do S. Francisco, tanto abaixo

como acima de Pirapôra, bem como no valle do Rio das Velhas, onde se

estende até perto do sopé occidental da serra do Espinhaço. De cima dos

morros, perto da Barra do Rio das Velhas, vê-se bem o caracter topographico

d'uma área enorme. De cada lado dos largos e profundos valles dos dous

rios levantam-se muralhas quasi a prumo, terminadas superiormente por

vastas planicies niveladas, e tendo por toda a parte proximamente a mesma

elevação ou apresentando declives tão suaves que as diíferenças de nivel não

apparecem n'uma vista geral. Ha, porém, a Leste e talvez nas outras dire-

cções, uma elevação muito gradual, tanto que na serra do Cabral, que forma a

margem oriental da chapada, na estrada da Barra á Diamantina, e que
V. jv—26
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fica umas quinze léguas oii mais distante da mais próxima, a elevação ó de

perto de 000 metros, Icvantando-se tão suavemente a superfície que só com

instrumentos se lhe percebe a diílerença.

Tive occasião de examinar bem a estructura d'estas chapadas na ca-

choeira de Pirapóra, nos paredões perto da Uarra do Rio das Velhas, e no

arraial do Jequitahy, no valle do rio do mesmu nome. Na cachoeira aprc-

sentam-se camadas de grés duro, avermelhado-escuro, com algumas parti-

culas de mica e concreções de argilla roxa. Em baixo, cada camada

tem cerca de um metro de espessura
;

porém torna-se mais schistosa

em cima, onde apparecem lages espessas apenas de poucos centimetros.

Uma das camadas consiste em massas concrecionadas, composta de folhas

concêntricas. As superfícies expostas tornam-se moUes, e a rocha é bas-

tante friável ; no interior, porém, ella é muito dura e compacta, fazendo

leml)rar o grés do valle do Connecticut, tão estimado como pedra de

conslruccão nas cidades da costa attlantica dos Estados-Unidos. A inclina-

cão das camadas é quasi nulla, parecendo ser somente de 2 ou 3 gráos

para o norte.

Na subida da margem escarpada da chapada, perto da Barra do Rio

das Velhas, vém-se expostas até a altura de 200 metros camadas de schis-

tos arenosos, brancos ou amarellados, alternando com outras delgadas de

grés argilloso esverdeado. A mais de 200 metros predomina um grés schis-

toso contendo seixos e laminas de mica, apresentando-se esta rocha em

cima da chapada em espessas camadas de cor avermelhada. N'esta subida

todas as rochas estão mais ou menos decompostas e não apresentam os

seus verdadeiros caracteres, taes como são vistos no leito d'um pequeno

riacho que desce em magnifica cascata perto da povoação da Porteira.

As rochas, que na subida se apresentam moUes, friáveis e de cor es-

branquiçada, amarellada ou avermelhada, são no riacho muito duras,

compactas e de cor azuladada ou esverdeada. O caracter schistoso é menos

pronunciado na roclia, que não tem solTrido decomposição, podendo eHa

ser classificada C(jmo grés argilloso ou schisto arenoso, conforme predo-

mina um ou outro elemento. Parece-me que, em geral, é o elemento

arenoso que mais prevalece, e por isso dei a esta serie o nome de serie

de grés. As camadas são ([uasi horizontaes, a espessura da serie tem

ali cerca de 300 metros.

No Jequitahy a rocha é semelhante á acima descripta, comquanto as

camadas sejam geralmente mais massiças e arenosas, passando ós vezes

a um conglomerado contendo seixos rolados de todos os tamanhos, até
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O da cabeça de um homem. Os seixos compõem-se de gneiss, quartzito,

schisto metamorpíiico, jaspe, itabirito, calcareo amorpho azulado, etc; os

mais inleressautes são os de calcareo, que parecem idênticos á rocha

das camadas calcareas da Jauuaria e Lapa. A decomposição do conglo-

merado fornece um cascalho grosseiro em que se encontram diamantes

em certa abundância, sendo de suppor que estes também procedam da

rocha, que é apenas um cascalho antigo consolidado.

Nota-se na rocha de Jequitahy um facto muito interessante e que
deve ser sempre lembrado para evitar erros graves na apreciação dos

caracteres das rochas. Pelos eífeitos da decomposição a rocha apresen-

ta-se em quatro estados bem diversos, podendo qualquer d'elles n'uma

observação superficial ser tomado como o original. Vêm-se massas duras

azuladas em que difficilmente se percebe a granulação, outras mais

moUes, amarelladas e granulares, outras muito molles, quasi terrosas e

avermelhadas, e, finalmente, outras brancas, friáveis e granulares, re-

presentando itacolomito. Ora, não é muito difficil encontrar massas que,

quando quebradas, mostrem no centro os primeiros caracteres, que são

os originários, e em torno d'este núcleo uma 'ou duas zonas apresen-

tando os outros caracteres, de modo a provar qne estes resultam da

decomposição. Acontece que, em geral, são estas formas decompostas que

apparecem na superfície, e dão assim uma idéa muito errónea do caracter

da rocha inferior; seria, pois, muito fácil confundir este grés de caracter

especial com outros inteiramente diíFerentes. Por exemplo, as partes decom-

postas mostram muita semelhança com o grés cretáceo da região de

Paulo AíTonso, emquanto que a rocha no estado original é muito diffe-

rente

.

Não pude descobrir fosseis n'este grés, e portanto a sua edade fica

em duvida. Certamente é mais novo do que o calcareo já descripto, porque

este, conforme o testemunho de todos os viajantes úo Rio das Velhas, passa

por baixo do grés, o que é confirmado pela presença de seixos de calcareo

n'este ultimo. O Sr. Liais referio esta serie ao terreno terciário, basean-

do-se n'uma evidencia que não posso deixar de considerar insuíTiciente.

O seu argumento principal foi a superposição do grés ao calcareo, que elle

classificou como cretáceo ; mas sendo o calcareo mais antigo, como vimos,

a edade do grés fica em duvida. O fóssil do Abaete referido pelo Sr.

Liais ao género Ostrca provém, segundo a descripção, d'um grés micaceo

distincto do considerado aqui, e que se suppunha ser mais antigo; porém,

quanto a isto, não ha provas concludentes Parece possivel, se a iden-
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tificação for exacta, que haja na região do Abaete uma rocha represen-

tando o fóssil do grés de edade cretácea tào largamente desenvolvido na

parte inferior do valle ; se assim lor, é provável que elle se ache limitado

á depressão do valle e não se estenda ás chapadas lateraes.

Os caracteres lilhologicos do grés das visinlianras de Pirapóra são

tão diílerentes dos do grés cretáceo, que seria arrojado identificar os

dous sem a evidencia dos fosseis. Parece-me mais provável que o pri-

meiro seja paloeozoico, e, portanto, mais antigo do que o segundo; a este

respeito, entretanto, não pude colher dados definitivos.

As camadas d'este grés são em geral proximamente horizontaes,

porém em alguns logares parece terem soílrido perturbações locaes, que

as tèm levantado com um angulo de 15 a 20 gráos. São atravessadas

por alguns veios de quartzo e, conforme o Sr. Liais, por dykes de diorito,

dos quaes nenhum encontrei em caminho.

As depressões occupadas pelos rios na região do grés c do calcareo

são evidentemente devidas á denudação, mas a sua largura é tão consi-

derável que não parece provável terem sido produzidas exclusivamente

pelos rios. Ao longo do S. Francisco as margens das chapadas, de lado

a lado, distam uma da outra de uma a cinco léguas. N'esta larga depres-

são vém-se as alluviões do rio, as partes denudadas das formações das

chapadas e alguns depósitos de áreas e argillas, que parecem ser dis-

tinctos dos dous primeiros e pertencer a alguma formação própria á

depressão, porém mais antiga que as alluviões. Acima do Bom Jesus

da Lapa ha alguns barrancos notáveis, compostos de argilla branca e

roxa, tendo de 10 a 15 metros de altura ; depósitos semelhantes apre-

sentam-se em vários outros pontos. ]N''um logar entre Caranhanha e Ja-

nuaria, chamado Manga do Amador, existe um barranco de 20 metros

de altura, composto d' um barro esbranquiçado, que contém numerosos

nódulos phospliaticos e que talvez resulte da decomposição d'alguma rocha.

Tendo considerado as varias series de rochas sedimentares e não me-

tamorphicas que apparecem no valle do S. Francisco entre o mar e a

cachoeira de Pirapóra, voltarei a tratar das rochas metamorphicas e em

grande parte crystallinas, que se mostram n'uma extensão de 24.0 léguas

entre a vil la de Própria, na província de Sergipe, o a do 1'rubú. na Bahia.

Acham-se ahi incluídas sob o titulo mctamorphlras, algumas rochas Ígneas.

Entrando ellas em proporção relativamente pe(iuena na estructura da região

cujos caracteres principaes são determinados pelas rochas metamorphicas,

e faltando-me os dados necessários para a perfeita discriminação das duas
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classes, acho prelerivel deixal-as juntas a lazer uma separação que não

ha de deixar de ser incompleta e inexacta.

Na maior parte d'esta extensão ellas mostram-se na superfície, pelo

menos nas visinhanças do rio. Em outras partes, porém, só apparecem

por baixo das series sedimentares já descriptas, ou em virtude das denudações

d'estas.

Entre Própria e .íoazeiro predominam as rochas gneissicas, graniti-

cas e syeniticas, havendo nas visinhanças de Boa Vista um ou outro

morro de quartzito chloritoso ou ferruginoso e de calcareo. De Joazeiro

para cima, as rochas crystallinas apparanem raras vezes, e as que pre-

dominam então são os quartzitos, itabiiitos e schistos, semelhantes aos

que se acham tão largamente desenvolvidos na parte central da provín-

cia de Minas Geraes.

As feições topograpliicas d'esta parte do valle já foram brevemente

referidas. A superfície perto do rio, considerando a natureza da estru-

ctura geológica, é em geral notavelmente regular e quasi plana, forman-

do uma espécie de plataforma da qual se levantam muitos picos cónicos,

isolados ou em grupos, e pequenas serras de poucas léguas de comprimento,

destacadas umas das outras sem ordem apparente. Um estudo prolongado

revelará sem duvida um systema n'esta confusão ; mas n'uma viagem rápida

pelo rio, em que é raro obter um golpe de vista de grande extensão, torna-se

impossível perceber a ordem que governa o agrupamento d'estes accidentes.

Elles são mais abundantes do lado pernambucano, abaixo de Pilão Ar-

cado, e parecem formar um systema de serras metamorphicas fronteiras

ás de grés situadas na divisa entre o S. Francisco e os rios de Piauhy

e Ceará. Perto da villa de Cabrobó existe, a algumas léguas do rio, como

que uma linha continua de montanhas, entre a qual e o rio ha nu-

merosos serrotes destacados, parecendo esta linha estender-se para o norte

nas províncias de Pernambuco e Parahyba, e formar o systema de Bor-

borema.

Do lado bahiano estas serras metamorphicas são menos numerosas,

sendo a superfície ali em geral mais nivelada e provavelmente formada

na maior parte por camadas horizontaes de grés, pertencentes aos ter-

renos mais modernos.

E' só acima de Cabrobó que as serras metamorphicas assumem, a

leste do rio, uma certa importância perto de suas margens, tornando a

superfície da região que margina o rio perto de .Toazeiro a ser composla,

como já ficou dito, de grés ou de calcareo.

V. IV 27



100 AUtllIVOS DO MLSKU NACIO.NAL

l)c Juazeiro para cima o lado occiduiital (geralnienle cliamado lado

pernaiiibucano, ainda ({ue na provincia da Bahia) torna- se mais plano,

ficando os poncos picos e pequenas serras mais distanciados uns dos

outros, até que aliiial começam a apparecer perto da Ijana do Hío Grande

as chapadas já descriptas, em frente das quaes surgem nas vizinhanças

de Bom Jardim e Urubu algumas serras metamorphicas destacadas.

Do lado bahiano apparecem muitas e pequenas serras metamorphicas,

defronte dos chapadões (|ue se estendem de Joazeiro até a barra do

Rio Grande, e d'ahi para cima ellas continuam n'uma zona mais larga, por

traz da qual levanta-se a alta e escarpada serra de Assuruá, que, com

outras mais para o sul, forma uma linha apparentemente continua, estenden-

do-se também por traz das cliapadas que caracterizam a região acima do

Urubu.

As rochas crystallinas da serie gneissica na parte inferior do valle,

abaixo de Paulo Vílonso, foram estudadas pelo professor llartt nas duas

excursões que fez no S. Francisco, em 1807 e 1870. Xa ultima viagem elle

desceu (J rio em canoa desde Piranhas até Penedo, e a seguinte noticia

sobre esta parte do valle é tirada das notas que então tomou.

De Própria ate a cidade do Pão d'Assucar, n'uma distancia de 20 léguas,

as rochas são pela nuiior parte de gneiss schistoso, passando a micachisto ge-

ralmente com granadas, as quaes em algumas camadas constituem uma

grande parte da rocha. Na Lagoa Funda, 4 léguas abaixo de Pão d'Assu-

car, apresenta-se junto com o micaschisto granatifero uma camada de már-

more branco. As canuidas inclinam-se de 25° a 40", sendo a immersão para

N. E. ou S. O. quando a direcção é para N. O., porém tjuando esta é para

N. E. aquella é então para N. O. ou S. E. Em Própria a direcção é j\. 85" 0.,

mas 2 1 [2 léguas acima é de A. 30"^— 40" E., p<)uco adiante voltando outra

vez a ser para N. O.; assim continuai>.do, as camadas apresentam direc-

ções que variam entrei. O e X. E. Em um logar chamado Morro do Defunto

a direcção é para N. O. e a inclinação para N. E., emquanto que esta é para

S. O. no Curral da Pedra, do lado opposto do rio. Estas variações na posição

das camadas indicam a existência de dobras relativamente pequenas e

bastant<3 conqjlicadas, que diflicullam muito a determinação das relações

das diversas camadas.

De Pão d'Assucar para cima as rochas são mais massicas, consistindo em

gneiss pouco schistoso, granitos e syenitos. Com a diUereiíça no caracter das

rochas, o valle também muda de caracter, íicando muito ap(.'i'lado e limitado
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de cada ladu por allos paredões cfuasi a prumo, e assim assumindo cada vez

mais a forma de um raíion á medida ({ue se sobe para o porto de Piraulias.

Ao mesmo tempo começam a apparecer no meio do rio ilhas rochosas e ban-

cos de rochas, toruando-se estes tão abundantes acima de Piranhas (\iu\ im-

pedem completamente a navegarão.

Devido ao caracter massico das rochas n'esta parte, é diíTicil ver a posi-

ção das camadas, cuja direcção parece ser quasi para o Norte, sendo a incli-

nação para Leste e superior a 50".

Nos cortes da estrada de ferro abertos na rampa ({ue, partindo de Pira-

nhas, sobe por um lado do canoii, vêm-se bem as rochas que se apresentam

n'esta parte. O primeiro corte, perto da estação, é em gneiss porphyrico se-

melhante ao do Rio de Janeiro, caracterisado por grandes crystaes de felds-

patho cor de carne. N'esta rocha como em todas as outras da região, apre-

sentam-se dykes de rochas amphibolicas e veios de quartzo. Em outros

cortes apparece syenito, composto de feldspatho roxo em grandes crys-

taes, amphibolio e uma pequena proporção de quartzo. Em algumas

partes o feldspatho desapparece, deixando uma rocha coinposta exclusi-

vamente de amphibolio. São muito commuiis veios ou dykes de amphi-

bolio, apresentando pequenas cavidades cheias de calcito transparente. Em
outros cortes ainda, apparece asssociado com estas rochas um porphyro

quartzoso d'uma brilhante coloração roxa, constituido quasi exclusivamente

de feldspatho amorpho. Na parte superior da rampa abunda mais um
gneiss granitico prelo, conqjosto de mica preta, feldspatho branco fina-

mente granular e uma pequena proporção de quartzo, sendo a massa

atravessada por veios de feldspatho roxo.

Apparece gneiss schistoso no valle d'um pequeno córrego secco. logo

abaixo de Piranhas, onde è penetrado pela rocha amphibolica. No mesmo

valle encontram-se rochas com finas agulhas de turmalina preta.

As mesmas variedades de rochas se mostram em toda a região entre

Piranhas e a cachoeira de Paulo Aíibnso, ou, antes, até a cachoeira de

Itaparica, onde as rochas metamorphicas desapparecem por baixo do grés

cretáceo. Na cachoeira os phenonenos geológicos mais interessantes são

os que se prendem á formação do (xiiion e da gruta chamada Furna dos

Morcegos. O rio, que acima da cachoeira corre ([uasi ao nivel geral das

terras adjacentes, precipita-se n'um esireito caíion com paredes talhadas

a prumo, cuja altura junto á cachoeira é de cerca de õO metros. Logo

abaixo da queda principal e inferior, este cailon faz uma volta quasi em

angulo recto, e do cotovello assim formado estende-se uma espécie de



108 ARClllVOS DO MUSEU NACIONAL

cul-de-mc terminando na gruta. Este nd-de-sac constitne um braço do camn,

em que a agua penetra até a extremidade no tempo das cheias, mas

só entra na bocca por occasião das seccas, sendo esta diíferenra devida

ao declive do Tundo, qm! desce cerca de 15 metros da bocca da furna

até ao nivel do baixo rio.

A furna é um prolongamento subterrâneo do cid-de-sac na parede

terminal, e tem 100 metros de comprimento, 20 de altura e 9 de largura,

sendo na entrada dividida em duas partes desiguaes por um pilar de rocha,

estendendo-se do chão até o tecto. A bocca é de forma rectangular, o eixo

vertical do rectângulo sendo o maior e apresentando uma ligeira incli-

nação para o Norte. Interiormente o chão e o tecto da furna se appro-

ximam até que afinal se encontram. A direcção da furna, como a do

cul-de-mc e do cânon abaixo do cotovello, é para EiNE.

A rocha em que a furna se acha excavada é o syenito roxo, que

está muito fracturado, com as fendas cheias de calcito. Não só na furna,

como em toda a circumvisinhança, as rochas estão muito cortadas por

fendas quasi verticaes, entre as quaes as mais pronunciadas são as que

correm nos ruiuos ENE e ONO. Estas fendas, que correspondem ao que

os inglezes chamam joinH e Diuibrée deu ultimamente o nome de Uthoclases,

parecem ter determinado a formarão não só da furna e do cid-de-sac, como

também em parte a do cafion. A direcção d'aquelles corresponde com a

de um dos systemas de Uthoclases, e comprehende-se facilmente que estes

estabelecem linhas de menor resistência. As aguas, correndo abaixo da

queda com grande velocidade e encontrando a volta abrupta de que já

fallei, tendem a recuar no lado convexo da volta e reagem sobre a rocha

que, fracturaíhi pelos Uthoclases, cede mais ou menos facilmente. Na

entrada do cul-de-mc ha um movimento continuo de vae-e-vem, que actual-

mente pouco inlUn; sobre as roclias na época das aguas baixas, mas (juc

nas enchentes, quando as aguas cliegam até a furna e se movem com

mais força, deve produzir bastante eíTeito. Ao desmoronamento da rocha

pela acção mecânica da agua, devemos ajuntar a sua decomposição, que

é ali mais activa em virtude da accumulação das matérias vegetaes no remanso

do cul-de-mc, matérias qu<', apodrecendo, desprendem gazes que reagem

sobre os silicatos alcalinos da rocha. As consideráveis accumulacões

de estrume de morcegos em fermentação dentro da furna, contribuem pro-

vavelmente para mais rápida decomposição da rocha. Seja esta a razão ou

outra quaUiuer, o certo é que a decomposição manifesla-se mais rápida
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na furna do qiio em outras partes, as paredes c o tecto estando sempre

se desfazendo em argilla, e assim a gruta alargando-se gradualmente.

' Nas paredes e no tecto da gruta ve-se muitas cavidades irregulares,

geralmente em forma de funil, que são claramente devidas á decomposição,

e mostram como esta e a acção mechanica da agua iníluiram para a for-

mação da gruta. Sob a acção das mesmas agencias, favorecidas sempre

pelos lithoclases, o tecto na entrada é solapado e cáe, estendendo-se assim

o corte aberto ou cul-de-sm á custa da gruta. O caracter que esta apre.

senta d'uma perfuração na rocha, da qual deixa em cima uma enorme

massa continua, mostra d'uma maneira concludente que o cnl-de-sac não

pôde ser uma grande fenda aberta como parece á primeira vista.

Estas considerações lançam alguma luz sobre o modo e origem do

grande cânon que se estende de Paulo Affonso até perto de Pão de Assucar.

Parece inverosímil attribuil-oá denudação causada pelo rio, eá primeira vista

somos levados a acreditar em alguma grande convulsão da natureza, abrindo

uma enorme fenda em que o rio depois se precipitou. Attendendo, porém,

ao braço do cânon que vae ter á furna, parece mais razoável suppor que o

cahon foi excavado pelo rio, seguindo as linhas de menor resistência produ-

zidas pela intersecção dos diversos systemas de lithoclases, que cortavam as

rochas em blocs promptos a serem deslocados e levados pelas aguas. As voltas

do rio na cachoeira e um pouco abaixo favorecem esta theoria. O rio desce

até a queda principal correndo no rumo de ENE., que é o de um dos syste-

mas principaes de lithoclases. Perto da queda elle faz uma volta em angulo

recto para NO., direcção do outro systema, e algumas centenas de metros

abaixo faz outra volta igualmente em angulo recto, retomando a direcção

primitiva. Parece, pois, que o rio excavou seu leito na direcção dos litho_

clases, seguindo um ou outro systema, conforme o maior ou menor grau

de fracturamento que estes apresentaram. E' possivel também que em certas

partes o cafion siga a direcção da estratificação, o rio escavando uma camada

mais molle entre duas mais duras.

Entre as rochas metamorphicas das visinhanças de Paulo AíTonso, uma

das mais interessantes é um mármore que se apresenta ao pé da serra de

Craunan, perto da estação do Talhado. Esta serra, uma das do grupo que

fica ao nordeste de Paulo Affonso, é uma estreita e isolada lombada que,

elevando-se cerca de 250 metros acima da planície, parece ser pela maior

parte formada de syenito. Cerca de dons kilometros ao norte da extre-

midade oriental da serra, no logar chamado Moreira, encontra-se o cal-

careo associado com camadas de gneiss. Elle apresenta-se n'uma camada
V. IV—28
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tendo 20 ou 30 metros de espessura, com uma inclinação de 30" para

noroeste. A rocha é branca e grosseiramente crystallina, assemelliando-se

muito com o mármore da Barra do Pirahy e outros pontos do valle do

Paraliyba. Em certas partes tem uma mistura de serpentina, que se apre-

senta em laminas íinas e grânulos disseminados no calcareo. Tendo estas

partes serpentinosas muita semelhança com o calcareo de Canadá contendo

Eozoon canadense, enviei algumas amostras ao descobridor d'este fóssil, o

distincto Dr. .1. W. Dawson, que fez sobre ellas a seguinte communicação,

publicada no American Journal of Science de Abril de 1880: «O exame

(tratando as amostras pelo acido nilrico diluido
)
mostrou em alguns pontos

grupos de canaes semelhantes aos do Eozoon canadense, cheios de dolomia-

Estes canaes provavelmente representam fragmentos de Eozoon: Não existe

aspecto de laminação, e a rocha parece consistir de calcareo e dolomia

intimamente misturados, contendo grãos de serpentina cor de azeitona

pallida. A rocha e os fragmentos de Eozoon n'ella contidos parecem-se

com os de algumas camadas de Petite Nation e também com os calcareos

de Chelmsford, Massachussets, e do condado de Warren, New York. Não

tenho duvida de que este calcareo seja da época Laurenciana e em parte

composto de Eozoon, e julgo provável que pesquizas mais prolongadas possam

descobrir n'elle massas inteiras do fóssil. »

Esta descoberta do Eozoon vem confirmar a referencia já feita pelo

professor Hartt da serie gneissica do Brazil á idade laurenciana. As ultimas

explorações tôm demonstrado que os calcareos são mais abundantes nesta

serie do que anteriormente se suppunha. Além das camadas do S. Fran-

cisco e Parahyba, encontram-se calcareos da serie gneissica em Pernam-

buco, Ceará, Espirito-Santo, Riu de Janeiro (perto de Belém) e S. Paulo,

nas visinhanças de Iguape.

As rochas metamorphicas crystallinas desapparecem na cachoeira de

Itaparica, passando por baixo do grés cretáceo já descripto, mas reappa-

recem no leito do rio IG léguas acima, na cachoeira do Vão, perto da

Missão de RodeUas. D'ahi até á cachoeira do Sobradinho, acima do Joa-

zeiro, são com poucas excepções as únicas roclias que se encontram,

apparecendo de vez em quando acima d'este ponto até a foz do Rio-Verde

Pequeno, perto de Pilão-Arcado.

N'esta extensão de cerca de 100 léguas não observei o syenito e o

porphyro característicos da região de Piranhas e Paulo Aífonso. As rochas

predominantes são gneiss granítico, roxo e de granulação grosseira, gneiss

branco de grão íinu e gneiss preto muito micaceo e schistoso, passando a
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iiiicaschisto muitas vezes com granadas. Em vários pontos entre lludellas e

Cabrobó apparecem ' calcareos, e entre Cabrobó e Boa-Vista começam a

apparecer quartzitos, que se tornam mais abundantes de Sobradinho

para cima.

Não pude n'uni exame rápido determinar as relações que tem entre

si as camadas das diversas qualidades de gneiss. Como na região entre

Própria e Taulo Aílbnso, a posição das camad'as é muito variável, e mesmo

dentro d'um espaço limitado notam-se differenças importantes na inclina-

ção e direcção das camadas. Parece que além das ondulações grandes c

bastante complicadas, ha outras secundarias que dilficultam muito o

estudo da posição e relação mutua das camadas, de modo que só eom

muito tempo poder-se-hia determinar exactamente a estructura da região.

Das observações que pude fazer, resulta que nas duas léguas abaixo

de Rodellas a direcção é em geral N. 10" E., variando para N. 60" E., sendo

a inclinação de 40" a 50° para N. O. Cerca de uma légua acima de Rodellas

nota-se á direcção N. 25" O. e a inclinação de 50" para NE.
;
porém logo

acima, na cachoeira do Boi Velho, a direcção torna a ser para NE. e a

inclinação para SE. Quatro léguas acima observa-se a direcção N. 60" O.,

a qual n'uma distancia de 29 léguas varia apenas entre N. 30" O. e N. 60" O.,

sendo a inclinação abaixo de Cabrobó para SO., com um angulo de cerca

de 50". Nas 10 léguas entre Cabrobó e a cachoeira da Panella do Dou-

rado a inclinação muda para NE., voltando a ser para SO. entre aquelle

ponto e Capim-Grosso. A's vezes, como nas Ilhas de S. Miguel e Inhanhum,

as camadas estão em posição vertical, mas em geral inclinam-se com ângulos

de 4:0" a 60". De Capim-Grosso a Sobradinho a direcção é geralmente N. 40" E.

e a inclinação de 40" a "O para NO. ; em alguns logares, porém, nota-se uma

direcção para NO.

O calcareo que se acha associado com o gneiss apparece primeiro

n'um logar chamado Poço-Cercado, três léguas distante do rio e oito

do Atalho, ao pé da serra do Sacco. Entre este ponto e Cabrobó elle se

mostra em diversos logares, dos quaes Sabiucá e Jatanam, do lado per-

nambucano, distam do rio de meia a uma légua, emquanto que Belém,

Caxuhy e Santa-Catharina, do mesmo lado, Imbuzeiro, Imburama e Abaré,

do lado bahiano, ficam á margem do rio.

Examinei esta rocha no Poço-Cercado e no Abaré. Na primeira locali-

dade ella está mal exposta, mas parece formar uma camada bastante es-

pessa intercalada no gneis: é um mármore branco crystallino e de gra-

nulação grosseira. No Abaré ha três camadas, das quaes a central e mais
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grossa tem três metros do espessura e as outras apenas um metro. Entre

estas camadas acliam-se intercalados cinco ou seis metros de gneiss, con-

tendo granadas e leitos íinos de calcareo. O mármore é branco e geralmente

de granulação grosseira, porém ás vezes finamente granular. Tem uma
mistura abundante de mica branca, e apresenta em algumas partes uma

coloração esverdeada. Em nenhum d'estes dons logares encontram-se os

grãos verdes que no mármore de Craunan representa o Eozoon.

Entre a villa de Cabrobó e a da Boa-Vista começa a apparecer com a

serie gneissica uma segunda serie metamorphica, que não assume grande

importância até a cachoeira do Sobradinho. I)'esta serie as primeiras rochas

que observei foram no Serrote da Ponta da Ilha da Assumpção, logo acima

de Cabrobó. Este serrote é composto de possantes camadas de quartzito

branco jazendo sobre micaschisto, as camadas tendo a inclinação de 40°

para XE. e a direcção N. 70" O. O Sr. Halfeld, cujas observações geoló-

gicas são em geral muito exactas, menciona n'este serrote a existência de

minereo de ferro, mas eu não o encontrei. Algumas léguas rio acima, na

pequena ilha do Serrotinho, apresentam-se sobre micaschisto camadas de

quartzito granular branco, com laminas de chlorito d'uma bonita cor de

esmeralda. Cerca d' uma légua acima, no serrote da cachoeira da Panella

do Dourado, apparece um quartzito ferruginoso, schistoso, que me

parece idêntico aos itacolumitos passando á itabirito, existentes na pro-

vinda de Minas. Ha n'esta localidade uma falta apparente de confor-

mabilidade entre o quartzito e o gneiss subjacente, o qual, inclinando- se

para S()., parece passar por baixo do quartzito, que se inclina para iNO.

'

Esta observação tendo sido feita de lonc;e. através de um braço de rio,

não pude ter plena certeza do facto.

Na villa da Boa-Vista encontram-se massas soltas de qualzito chlori-

lico e talco, com camadas de micaschisto,

Um pouco abaixo da villa do Capim-Grosso, apresenta-se do lado

bahiano. á beira do rio, uma espessa camada de calcareo, diílerindo bas-

tante de todas as outras que vi no valle, e sobre cujas relações geoló-

gicas estou em duvida, porque não ha outras rochas expostas nas visi.

nhanças. V rocha é um mármore finamente granular, de côr branca e

azulada, com alguns leitos delgados cor de rosa. Contém uma mistura

considerável de quartzo em grãos finos e de laminas de talco ou de mica

de aspecto talcoso, sendo estas impurezas geralmente distribuídas em lami-

nas irregulares e onduladas. Além d'estes mineraes encerra, particularmente

na parte superior, massas irregulares de quartzo branco e crystaes de py-
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rito espalhados. V espessura é de cerca de UM) metros, e as camadas iiicli-

tiam-se com iini angulo de 45" para NNO., sendo a direcção N. 80' E.

Perto d'esta localidade existe, a alguma distancia do rio, um morro con-

siderável de C(M"(a de 150 metros de altura, chamado serra de Capivary,

a ([ual, segundo as informações que tive, é composta de calcareo. Sou levado

a crer que este calcareo pertence á serie de quartzitos que apparece algu-

jnas léguas abaixo, na cachoeira da Panello do Dourado. Em aspecto a rocha

assemelha-se mais ao calcareo que n'esta serie se apresenta na serra do

Curral d'El-Rei, perto de Sabará, do que a qualquer outro dos que tenho

visto. Conforme as observações de HalíVId, o calcareo apparece também em

diversos logares entre Capim-Crosso e Joazeiro.

Na ilha do Eogo, fronteira á cidade do .Joazeiro, ha uma emersão de

locha amphibolica, que parece formar um dike no gneiss. Vpparece tam-

bém, com um metro de espessura, uma rocha branca de aspecto calcareo,

mas que parece ser uma rocha phosphatica em decomposição, contendo

finos veios de turqueza. Em outra parte a rocha apresenta um aspecto esco-

riaceo, e encerra graphito impuro, oxydos de ferro c alguns phosphatos

amorphos. Para o mineralogista ó este um dos logares mais interessantes do

rio; infelizmente, porém, não tive occasião de examinal-o com muita

minuciosidade.

Na cachoeira do Sobradinho, seis léguas acinui de Joazeiro, apparecem

gneiss porphyritico no leito do rio e quartzito granular (itacolumito) no

pico do Sobrado, jnnto ao rio, do lado pernambucano. !)'ahi para cima

() gneiss SC mostra mais raramente, e a maior parte das elevações perto

do rio são compostas de quartzitos, cobertos do lado baliiano por camadas

((uasi horizontaes de outras rochas formando chapadas e taboleiros, como

jii ficou dito. Na secção entre Sobradinho e a villa do Urubu as emersões á

beira do rio tornam-se mais raras, e, tendo eu atravessado em vapor esta

parte do rio, não consegui fazer estudos minuciosos. Os morros que pude

examinar são compostos de quartzitos ou itabiritos, que, constituindo as

partes mais duras e resistentes da serie a que pertencem, têm permane-

cido, ao passo que, segundo parece, outros membros da serie tem sido

deslruidos.

Não pôde haver duvi(hi de que esta serie é a mesma que caracterisa

a provincia de Minas-Geraes. Os schistos unctuosos, geralmente chamados

talcosos, que formam a parte mais importante d'aquella serie, não appa-

recem em abundância á beira do rio antes de Bom-Jardim, onde elles

formam importantes morros fronteiros á villa. Esta falta pôde ser attribuida

V. IV—29
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á denudação, e provavelmente elles se apresentam ao pé das chapadas do

lado bahiano.

Perto da villa de Sonte-Sé os morros são de gneiss. Algumas léguas

acima existe, do lado pernambucano, um lindo grupo de serras, das quaes

a que examinei, chamada serrote do Pico, compõe-se de itabirito ou

quartzito ferruginoso, sendo a inclinação Tf)" NO. e a direcção para NE.

Em frente e um pouco acima da vill;i do Remanso, visitei um outro morro,

chamado serrote do Velho, que é composto de uma espessa serie de ca-

madas de itabirito, em baixo das quaes existe uma camada considerável de

calcareo ferruginosso, que por sua vez jaz sobre itacolumito. Entre os

itabiritns ha valiosos minereos de ferro. A direcção das camadas é N. 30' O.,

e a inclinação 70° XE.

Na villa do Pilão Arcado reapparece o gneis, composto de feldspatho

branco em grãos finos, quartzo e pouca mica. Entre as camadas ha algu-

mas de feldspatho cinzento em grandes crystaes. Vi ali, proveniente do

serrote do Rio Verde, uma rocha particular que, muito semelhante á de Cori-

tiba, na província do Paraná, compõe-se de crystaes de feldspatho roxo e de

um mineral indeterminado de cor esverdeada.

Outros morros, que tive occasião de visitar, são os das Pedras do

Ernesto e da Tapera, algumas léguas abaixo du Chique-Chique. N'este logar

apparecem, de cada lado do rio, dous morros alongados, distantes uma
légua um do outro, e dispostos de modo que o rio parece ter atravessado

dous lombos, ficando de cada lado do rio uma parte de cada um d'eíles.

A rocha é um itabirito passando a hematito puro, tendo associado algum

magnetilo. A direcção das camadas 6 N. 10° E. e a inclinação de 65' a 80°

para leste.

O minério é alli de excellenle qualidade e extremamente abundante,

achando-se para a extracção nas condições mais favoráveis que se pôde

imaginar; infelizmente, porém, não ha em toda a região combustível para

fundil-o senão em escala muito limitada. Na encosta de um dos morros

existe um deposito abundante de tufo calcareo, o que faz suppor que ha

muito perlo uma camada de calcareo.

A partir da villa de Chique-Chique não tive mais occasião de estudar

esta série senão nos morros vistos ao longe, nos quaes, pelo aspecto ou

pelas inlorinações, foi-me revelada a existência de itacolumilos, ilabiritos

ou schistos. Tendo logo depois atravessado a região aurífera e diaman-

tifera da provinda de .Minas, notei a maior semelliança entre as rochas

do S. Francisco e as d'aquella região, e não hesito em referil-as á mesma
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serie geológica. \cho muilo provável que as rochas do S. Francisco sejam

também auriferas e diamantiferas; de facto, já se tem tirado diamantes

na comarca de Cliique-Ciíique, a uma distancia de cinco léguas do rio,

sendo a serra de Assurruá, que se avista do rio, reputada muito rica

tanto n'estes mineraes como em prata e chumbo.

Da villa do Urubu para cima, a série ehi questão parece internar-se

para leste, correspondendo com a área montanhosa que, como já referi,

afasta-se do rio a partir do mesmo ponto, ficando por detraz de uma região

de chapadas compostas de calcareo e grés. Pelas descri pções dadas por von

Martins, e ultimamente pelo Dr. Theodoro Sampaio, memhro da Commissão

Hydraulica, é evidente que as montanhas de Monte-A.Uo , Caeteté, Sincorá

e da Chapada Diamantifera, levantam-se mais ou menos bruscamente d' uma
região calcarea que fica a oeste, e são compostas de grés ou quartzito,

jazendo por cima de gneiss, schislos, quartzitos schistosos (itacolumito) e

minereos de ferro. A julgar por estas descripções e pelas amostras das

rochas trazidas pelo Dr. Sampaio, as montanhas desta parte da provinda

da Bahia correspondem muito de perto com as das visinhanças da Diamantina,

na província de Minas-Geraes, o que aliás era de esperar, pois formam o pro-

longamento d'estas no mesmo systema de sublevamento.

A leste d'estas serras, no valle do rio Paraguassú, ha extensas regiões

de calcareo semelhantes ás do valle do S. Francisco e provavelmente perten-

centes ao mesmo systema geológico. Se assim fôr, é mais uma prova de

que o sublevamento da serra do Espinhaço foi anterior ao deposito das

camadas calcareas do S. Francisco, e de que as mesmas condições pre-

valeceram tanto a leste como a oeste das montanhas que, constituindo

hoje a divisa entre as aguas do S. Francisco e as da encosta do Atlântico,

formavam naquelle tempo uma ilha, ou quasi ilha, comprida e relativamente

estreita, separando do mar, que então cobria grande parte da província da

Bahia, o golfo onde hoje se acha a bacia do S. Francisco.

Na província de Minas-Geraes, a série de schistos, itacolumitos e ita-

biritos acha-se largamente desenvolvida na serra do Espinhaço, na divisa

entre o S. Francisco de um lado e o Jequitinhonha e o Doce do outro,

e nas cabeceiras do rio das Velhas. Estas rochas têm sido tantas vezes

descriptas, que não preciso entrar aqui em minuciosidades a sen respeitO;

Direi apenas que ellas se apresentam em uma serie de enorme espessura,

na qual os diversos membros se acham varias vezes repetidos com pouca

variação nos caracteres; que são em geral ricamente auriferas e ás vezes

diamantiferas, e que, sempre mais ou menos metamorphoseadas e profun-
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(lamente perturbadas, apresentam unia forte inclinação geralmente para

leste, fazendo suppor que foram levantadas em dobras ou anteclinaes estreitos

f« cabidos, e provavelmente atravessados por grandes fallias.

Acima d"estas roclias. na mesma região, acba-se em estratificação discor-

dante uma possante série de grés, que apresenta certa semelbança com o

itacolumitu o tem sido com este confundido muitas vezes, mas que d'elle

dilíere por apresentar muito menos evidencia de metamorphismo e por ter

as laminas micaceas e cliloriticas dispostas irregularmente e sem arranjo

na massa arenosa. Este grés forma a parte superior da serra de Itacolumi,

perto de Ouro Preto, e constitue mais ao norte, na região da Diamantina,

um lençol continuo margeando as encostas da serra do Espinhaço, cujo

centro se compõe de camadas de scliisto, itacolumito e ital)iríto. Xas mon-

tanhas ao oeste de Oiamantina, na encosta occidental da serra do Espinhaço,

;is camadas de grés inclinam-se para oeste com um angulo de irv a 20°, e

na margem da região do grés, perto do rio Pardo, vê-se bem a discordância

da estratificação entre esta série e a dos schistos e itacolumitos, pois que

alli se apresentam camadas de itacolumito (lexivel passando por baixo do grés,

sendo a inclinação d'aquelle para leste, com um angulo de 45" e a d'este para

oeste com um angulo menor.

Passando a zona central da serra do Espinliaço, composta de camadas da

série mais antiga, o grés reappan^co a leste da Diamantina com inclinação

opposta, isto é, para leste, illi o caracter da rocha é muito grosseiro, e ella

passa muitas vezes a um verdadtúro conglomerado contendo fragmentos de ita-

columito e outras roclias. Muitas das lavras de diamantes estão situadas rm

taes relações com este grés, que fazem acreditar (jue os diamantes sahiram

d'esta rocha, na qual elles tem sido encontrados actualmente na celebre

localidade do Grão Mogol. Este facto é citado como prova de que os dia-

mantes se originaram no itacolumito, conclusão esta menos exacta, porque,

em primeiro logar, a rocha não é verdadeiramente itacolumito, porém um
deposito mais moderno formado á custa do itacolumito e de outras rochas.

e, em segundíj logar, o diamante parece existir n'ella da mesma maneira

que nas aréas e cascalhos modernos, isto é, em segundo deposito. O seu

logar primitivo parece ser em veios de quartzo e d'uma outra roclia só conhe-

cida em estado de decomposição, associados com os schistos unctuosos da

série metauíorphica, achando-se estes veios expostos nas minas do líarro e

do Duro Ud arraial de .S. João da Chapada, ({uatro léguas a oeste da Dia-

mantina.

Polo qut* fica exposto acima, é evidenie qu(^ as cainadas de itacolumilo,
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schisto e outras rochas metamorphicas foram sublevadas e metamorphoseadas

antes da deposição do grés, e que depois da formação d'este houve outro

movimento de sublevação sem metamorphismo ou em grau muito inferior,

o qual levantou a superfície em dobras muito menos complexas do que as

produzidas pelo primeiro. Este aíTectou somente as camadas metamorphicas,

emquanto que o segundo influiu também sobre o grés. A estructura da serra

do Espinhaço, na região da Diamantina, é a de um largo e achatado anti-

clinal, como mostra o facto das camadas de grés inclinarem-se de cada lado

do centro da cordilheira.

CoUoco este sublevamento antes do deposito das camadas do calcareo

do valle do S. Francisco, e se este calcareo for, como supponho, da edade

Devoniana ou Siluriana superior, as camadas sublevadas devem ser mais

antigas. Na ausência de fosseis ellas não podem ser classificadas definiti-

vamente.

Parece-me fora de duvida que são muito antigas , e sou levado a

referir provisoriamente o grés á edade Siluriana inferior e os itacolu-

mitos, schistos e itabiritos á Cambriana ou Huroniana. Assim, estes últimos

correspondem em edade geológica com uma série largamente desenvolvida

na região montanhosa da parte oriental da America do Norte e cuja edade

não está ainda definitivameute determinada, mas que se tem provado ser mais

antiga do que as camadas fossiliferas do Siluriano.

Já expuz as razões que me levam a não aceitar a opinião do illustre

Sr. Liais a respeito da edade do calcareo do S. Francisco. Quanto á sua outra

opinião, identificando a série calcarea com a dos itacolumitos e schistos e

o grés do valle do S. Francisco com o da serra do Espinhaço, parece-me

egualmente insustentável. E' certo que a série metamorphica reapparece

com os mesmos caracteres na província de Goyaz, prova de que a acção

do sublevamento e metamorphismo foi geral, não se podendo admittir que

a região intermediaiia do S. Francisco estivesse isenta d'esta acção, se já

existissem as camadas que a caracterisam. Demais, os caracteres das rochas,

deixando de lado os que resultam do metamorphismo, são muito diíTe-

rentes.

Na série metamorphica são as rochas argillosas, arenosas e ferruginosas que

mais abundam, o calcareo occupando um logar relativamente insignificante

n'esta série, emquanto que na do S. Francisco são os calcareos que mais

abundam, sendo as rochas argillosas e arenosas menos importantes e as fer-

ruginosas até hoje desconhecidas.

V. IV 30
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Nos grés, também se notam differenças importantes entre o de Itacolumi

e a serra do Espinhaço e o do S. Francisco. Este, quando não decomposto, é

de cor azulada, tornando-se amarellado, avermelhado ou branco somente

depois de ter soíTrido alguma alteração, ao passo que aquelle apresenta

estas cores no estado primitivo. Esta differença e as que se notam na dis-

tribuição e posição bastam, na falta de prova concludente em contrario,

para rejeitar a idéa da identidade, que assenta apenas soi)re a semelhança

na espessura das duas séries de grés e uma supposta semelhança nos caracte-

res lithologicos. Posto que na minha viagem, rápida e ao longo d'uma só

linha, não obtivesse secções que o provassem directamente, tudo me leva a

crer que o grés da serra do Espinhaço é mais antigo do que o calcareo,

e portanto ainda mais antigo do que o grés do S. Francisco, superior a

este.

Na linha que atravessei ha uma interrupção de mais de uma légua entre as

duas séries, mas a julgar pela topographia existe um logar mais ao sul, no

valle do Curumaty, em que ellas se acham em justaposição e em estratifi-

cação discordante.
ú

N'esta revista dos terrenos encontrados por mim na viagem do S. Fran-

cisco, esforcei-me por lançar um golpe de vista sobre a estructura geológica

da região visinha ao rio, abaixo da cachoeira de Pirapóra, e das que ficam

ao longo da margem oriental da bacia. Não me foi possivel n'uma viagem

rápida, através d'um território enorme, sobre o qual existiam muito poucos

dados seguros, fazer mais do que um ligeiro esboço da geologia, o qual

deverá ser preenchido e corrigido por estudos subsequentes. E' de esperar

que brevemente esta interessante região seja mais accessivel, e que outros

mais habilitados e dispondo de mais tempo e meios, completem e estendam

estas observações.

A respeito da parte superior e occidental da bacia pouco se sabe com

certeza. Pelas noticias devidas aos limitados viajantes que tem visitado estas

regiões, parece que se apresentam rochas metamorphicas calcareas e grés, o

ultimo predominando. E' de suppor que alguns, senão todos os terrenos

acima descriptos, se estendam n'estas partes da bacia ; mas na falta de dados

positivos, e á vista da facilidade com que um terreno se confunde com outro,

será arrojo querer idcMitifical-os. Não ha duvida de que o grés cretáceo forma

uma parte da divisa entre o S. Francisco e os rios do Ceará e Piauhy.

Tem-se identificado com este todo o grés da vertente occidental do valle do

S. Francisco, incluindo as chapadas de Goyaz e as de oeste de Minas-Geraes,
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mas esta identificação era baseada na supposição de que todo o grés da

região do S. Francisco pertencia a uma só divisão geológica. Estando reco-

nhecida a existência de grés pertencente ás diversas divisões, torna-se neces-

sário um exame critico em Goyaz e Piauhy, para determinar quaes d'estas

divisões se acham alli representadas, caso aconteça isso com algumas.
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«

A opinião emittida por crEschwege, de que o deposito primitivo do

diamante é a rocha, a que elle deu o nome de itacolumilo, tem sido

apparentemente confirmada pela descoberta de diamantes embutidos n'aqaella

rocha, e está hoje mais ou menos firmemente estabelecida. Proponho-me

examinar essa opinião, baseando-me em observações que fiz ultimamente

n'uma parte da região diamantiíera da provinda de Minas-Geraes.

Perto da cidade do Grão Mogol, no norte de 3Iinas, ha uma celebre

localidade onde os diamantes foram antigamente extrahidos da rocha, e

algumas amostras provenientes d'alli têm sido enviadas para diversos museus.

Os Srs. Claussen, d'Helmreichen, Heusser e Claraz, visitaram a localidade

e conseguiram, posto que não extrahidas por elles, obter amostras da rocha

com diamantes. N'uma d'estas amostras, que foi obtida por (Claussen e

existe no 3Iuseu Nacional, verifiquei que o diamante se acha enterrado de

maneira a não admittir a idéa de fraude.

Os Srs. Heusser e Claraz (1) dizem que no córrego dos Bois, distante

(1) Zeitschrift der Deutschen geologisclieii (íesselschaft, Berlin, 1859.

IV—31
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um quarto de milha da cidade do Grão Mogol , encoiitram-se diamantes

n'um enorme bloc isolado de itacolumito, do qual foram antigamente ex-

trahidos pelo processo de quebrar e pulverizar a rocha, tendo sido esta

mineração abandonada depois de alguns annos por ser mais diíficil e menos

rendosa do que a dos materiaes soltos que abundam nas visinhanças.

Estando assim fora de duvida o facto de existirem diamantes n'esta

rocha, ha duas questões a considerar: — E' esta roclia verdadeiramente

itacolumito ? Os diamantes originaram-se n'ella ou estão n'um deposito secun-

dário, como acontece nos cascalhos consolidados modernos dos leitos do

Jpquilinhonha e de outros rios ?

O nome itacolumito, tal como é empregado por d'Eschwege e por todos

os escriptores subsequentes, com excepção de Claussen e Liais, inclue rochas

pertencentes a dons horizontes geológicos muito distinctos, a um ou outro dos

quaes deve ser limitado. Restringindo o nome á rocha quartzosa schistosa

e muitas vezes flexivel a que propriamente pertence, e ás rochas seme-

lhantes, ilexiveis ou não, que se acham na mesma serie geológica, o ver-

dadeiro itacolumito é um dos membros d'uma extensa serie de camadas

mais ou menos metamorphoseadas, serie esta largamente desenvolvida na

parte central do Império. Ahi elh-. se apresenta em camadas frequente-

mente repetidas e variando em espessura de poucos centimetros a muitos

metros, em associação com schistos unctuosos geralmente chamados talco-

sos, com schistos argillosos alterados, com itabiritos e mais raramente com

calcareos. Oífereceem si pouca evidencia de metamorphismo, salvo se for

tomada como tal a presença de laminas de mica hydratada ou de chlorito e

ferro specular, mineraes que nos sedimentos originaes não existiram pro-

vavelmente em sua condição actual. Em aspecto o itacolumito diflere pouco

de muitos grés não alterados, porém estando associado com uma serie meta-

morphica deve dar-se-lhe o nome de quartzito.

Esta serie acha-se nuignificamentc exposta na cidade de Ouro Preto e

na base da serra de Itacolumi, onde os numerosos cortes naturaes e ar-

tiíiciaes não deixam duvida ({uanto ao logar e ás relações do itacolumito

na serie a (jue pertence. O pico de itacolumi, bem como a próxima

serra do Ouro Branco, é pela maior parte consliluido de possantes camadas

de grés, muito semelhante ao itacolumito ([uando visto em amostras des-

tacadas, mas jazendo em estractificação discordante sobre as camadas meta-

morphicas entre as quaes se acha o verdadeiro itacolumito. Psas partes

mais grosseiras d'este grés encontram-se seixos das rochas inferiores, não

sendo difficil reconhecer entre elles amostras do verdadeiro itacolumito.



ARCHIVOS DO MUSEU NACIONAL 123

Este facto e a sua posição provam que o grés pertence a uma serie dislincla

e mais moderna.

A falta de concordância entre as duas series não é muito apparente

no Itacolumi e tem escapado á attençâo de observadores hábeis; ou antes,

póde-se suppôr que estes, enganados pela semelhança das duas rochas

quartzosas, não deram bastante importância às ligeiras diíferenças na di-

recção e inclinação das camadas e attribuiram estas difíerenças a variações

locaes, muito commnns n'esta região, pois as rochas inferiores se apresentam

na extremidade de um anticlinal. A inclinação de ambas as series é em
geral para leste, sendo a da superior menos forte do que a da inferior

;

de longe a falta de concordância é mais apparente do que nos pontos da

juncção das duas series de camadas, onde não se encontram cortes satis-

factorios.

De Ouro Preto para o norte, não se vê mais o grés por uma distancia de

muitas léguas,na estrada para Diamantina, até passar a divisa entre o Rio Doce

e o Jequitinhonha, perto de Diamantina. Elle reapparece então formando nu-

merosos lombos montanhosos, que correm para o norte e passam a leste da ci-

dade da Diamantina, ao longo do flanco oriental da serra do Espinhaço, da

qual formam uma parte. Ali, como em Ouro Preto, a inclinação de ambas

as series rochosas é para leste, havendo a mesma difficuldade em dis-

tinguil-as ; ou antes, as evidencias da falta de concordância não são bas-

tante apparentes para facilmente prender a attençâo de quem, por meio

d'uma viagem pelas montanhas ao oeste de Diamantina, não está prepa-

rado para procural-as. Ao longo do Jequitinhonha, ao sudeste da Dia-

mantina, a rocha é muito grosseira e passa a um conglomerado conten-

do ás vezes, como no Curralinho, enormes blocs de rochas metamorphicas.

O valle do Jequitinhonha, perto da Diamantina, acha-se principal-

mente excavado no grés, os itacolumitos e schislos subjacentes mostran-

do-se frequentemente no fundo do valle. Ao oeste d'esta zona e em toda

a parte central da serra do Espinhaço, os itacolumitos e schistos appa-

recem na superfície tendo apenas uma ou outra massa destacada de grés.

Na região da Diamantina a inclinação d'estas rochas inferiores é sempre

para leste e com um forte angulo, o que indica que ellas foram levan-

tadas em estreitas dobras cabidas. Ao longo da divisa entre o Jequitinho-

nha e os afQuentes do Rio das Velhas e do S. Francisco, o grés reapparece

formando um lençol continuo ; ali, porém, a inclinação é para oeste, as

camadas da serie mais antiga passando por baixo com uma inclinação

para leste. Perto do Rio Pardo observou-se a direcção N. 5° O para o ila-
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columito flexível e também para o grés, sondo a iiicliiiarão d'aqiieUe 45» L.

e a d'este 15" O. O grés ii'este logar forma (odu o flanco occidental da

serra do Espinhaço, estend(^ndo-se da divisa até a base. A serra, portanto,

parece ser ali uma dobra antielinal simples • larga, com as rochas me-

tamorpliicas e mais inclinadas no centro e flanqueadas de cada lado

pelo grés, que se inclina com ângulos moderados para um e outro lado

a partir do eixo da serra. Mais ao norte, a julgar pelo aspecto da serra,

o grés estende-se n'um lençol quasi continuo sobre o centro da dobra.

Tanto quanto se pode julgar pelas poucas noticias da parte septen-

trional da serra do Espinhaço, o grés estende-se por toda a serra não só

no norte de Minas como também na chapada diamantifera da província

da Bahia, pois ha na região de Lençóes e Sincorá grés e conglomerados

idênticos, segundo penso, aos de Minas acima descriptos.

Estamos agora habilitados a considerar a questão de saber si os dia-

mant(3S do Grão Mogol pertencem ao verdadeiro itacolumito, isto é, a

uma rocha metamorphica, ou ao grès, rocha mais moderna, que tem

sofl'rido pouca ou nenhuma alteração. Dos auctores que têm visitado o

logar, Claussen foi o único que fez a distincção das duas series, dizendo

explicitamente que os diamantes se encontram no grés itaroíumito, nome

pelo qual distinguiu o grés do itacolumito. Von Helmreichen deu á rocha

o nome de itacolumito, mas disse que em algumas partes ella tem o

aspecto de conglomerado contendo seixos de quartzo, schisto e rocha quar-

Izosa granular, micacea ou talcosa. Heusser e Glaraz lambem a chamaram

itacolumito, mas disseram que ella contém seixos de rocha quartzosa (ita-

columito), parecendo que estes foram considerados por elles como de

origem concrecionaria. A amostra existente uo Museu Nacional tem o as-

pecto de itacolumito, mas examinando-a eu em companhia do meu illus-

tre amigo o professor Henrique Gorceix, que tem feito um minucioso estu-

do microscópico d'estas rochas, achamo-nos de accordo em que a auiostra

pertence á serie do grés e que o diamante não podia ter-se originado

n'ella, achando-se ahi em deposito secundário. Portanto, conforme esta

opinião, a localidade do (irão Mogol nada mais prova a respeito da origem

do diamante do que os de[)ositos modernos de aréa e cascalho em que

ordinariamente é achado. Ella prova, porém, que a epocha da formação

do diamante foi anterior ao deposito do grés.

A questão da edade geológica d'estas duas series está ainda de pé. A serie

mais antiga, a do itacolumito e schistos, tem sido referida por diversos au-

tores ás edades Iluroniana, Cambriana ou Siluriana, sendo estas idenlilica-
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ções baseadas nas semelhanças lithologicas que as rochas apresentam com
as das referidas (Miades em outros paizes. O Sr. Liais a considera como mais

moderna e, identilicíindo esta serie com a do calcareo e schisto do valle

do S, Francisco e a do grés com ada rocha semeliiante que cobre o calca-

reo e o schisto n'a(|uelle valle, refere uma á edade cretácea e outra á ter-

ciária.

Esta identificação, quer a respeito da identidade das rochas metamorphicas

com as não metamorphicas do S. Francisco, quer a respeito da edade geo-

lógica, parece-me muita duvidosa. Já discuti esta questão n'esta mesma
revista, mas convém (ratal-a aqui succintamente. Na serie cretácea do

Sr. Liais, isto é, na mais antiga, as camadas rochosas da área mijutanhosa

são sempre muito perturbadas e metamorphoseadas, ao passo que as do

valle de S. Francisco, logo a oeste d'esta área, têm soíTrido pouca pertur-

bação e não se acham alteradas. Nas montanhas as rochas predominantes

são schistos de caracter especial, entrando também como membros abun-

dantes e caracteristicos da serie itacolumitos e minereos de ferro (itabiri-

tos), ao passo que os calcareos são de importância relativamente insigni-

ficante. Nas camadas do S. Francisco, ao contrario, os calcareos predo-

minam, sendo os grés e os schistos de importância secundaria na parte

inferior; os depósitos ferruginosos (os quaes pelo metamorphismo poderiam

ter produzido itabiritos) não são mencionados pelo Sr. Liais nem, que eu

saiba, por qualquer outro auctor.

O grés que fica em estractificação concordante sobre os calcareos do

S. Francisco também diíTere bastante do que se acha sublevado na serra

do Espinhaço, e não vejo razão para considerar os dous como idênticos.

E' minha persuasão que as camadas horizontaes do S. Francisco, tanto as

de calcareo como as de grés, foram depositadas n'uma bacia formada pelo

sublevamento da serra do Espinhaço e de outras ao sul e a oeste, e que

este sublevamento, posterior ao deposito do grés da serra, foi o ultimo

dos grandes movimentos de elevação com dobramentos das camadas, os

quaes deram forma e caracter aos grandes systemas montanhosos do Brazil

ou foram de importância mais que local.

N'um paiz cuja superfície se acha tão profundamente modificada pela

decomposição e denudação, como acontece com o interior do Brazil, é

muito difficil n'uma viagem rápida e ao longo d'uma só linha obter cortes

que mostrem indubitavelmente as relações das diversas series geológicas.

Assim, posto que eu tivesse seguido os depósitos pouco perturbados do

S. Francisco até bem perto da margem occidental da área perturbada mon-
V. iv~32
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lanhosa, iiào tive a forluiia de obter evidencia positiva das relações

geológicas d'estes depósitos com os das montanhas. Clausseii apresenta um
corte geológico perto de Sabará, o qual, real ou imaginário, representa

o que tenlio como sendo as verdadeiras relações das series rochosas d'esta

região. N'este corte o calcareo mostra-se em estractificacão horizontal de

encontro ás camadas muito inclinadas da serie de ilacolumitos e schistos

unctuosos, d'onde se deduz que elle é mais moderno e só foi depositado

depois da elevação das montanhas.

Quanto á edade geológica das caiiiadas do S. Francisco, a evidencia

é pouca e discordante. Em Bom Jesus da Lapa, na margem do S. Fran-

cisco, achei no calcareo amostras de coraes dos géneros Favosiles e Clice-

tetes, sendo por isso levado a referir os calcareos á edade Siluriana supe-

rior ou Devoniana. O Sr. Liais diz que achou no calcareo do Rio das Velhas

um cirripede fóssil do género Pollicipes, o que indica a edade Cretácea; é

possível, porém, que elle tivesse tomado como tal outra concha semelhante

às (Faquelle género. Á ostra fóssil ({ue elle afíirma ter encontrado no Rio

Abaete, provém d'um grés cujas relações com as outras camadas da bacia

não estão claramente especificadas e são duvidosas, sendo os restos de pei-

xes e repteis achados no interior da província da Bahia provenientes do

que parece ser uma ouira serie de camadas largamente desenvolvida na

parte inferior da bacia, e na ([ual também eu achei fosseis semelhantes

logo acima da cachoeira de Paulo AUbnso. Estas camadas são indubitavel-

mente da edade Secundaria, mas nos caracteres litliologicos diílerem tanto

das camadas de grés da parte superior do valle, (jue por ora não posso

consideral-as idênticas. Em todo o caso, qualquer que seja a edade do grés

do alto S. Francisco e do Rio das Velhas, a antiguidade do calcareo se

acha provada pela presença de Favosítes c CÀwtetes, e as duas series da serra

do Espinhaço, que são mais antigas, devem pertencer ás edades Siluriana,

Cambriana, (tu líuroniana, sendo provável que se achtMU representadas duas

d'estas edades.

Yaw outras partes do Império encontra-se evidencia indirecta sobre a

edade das camadas sublevadas e inetamorphoseadas. Tanto no norte como

no sul, nas províncias do Pará e do Paraná, as camadas devonianas não

estão alteradas, mostrando-se pouci.» ou apenas localmente perturbadas; e

como no Paraná ellas jazem sobre uma serie perturbada de schistos meta-

morphicos (jue parece cornisponder com a de Minas, é certo que o sub-

levamento das montanhas iraijuella província foi pre-devoniano. No Pará

também ha camadas ([uasi horizontíies da edade Siluriana superior; e si foi
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geral o movimento que sublevou a serra do Espinhaço, como é de suppôr

pela extensão da região por elle aíTectada, este movimento deve ser referido

á íxlade Siluriana inferior ou a algumas das edades anl<!riores a esta.

Sem ligar demasiada importância a estas considerações, sou levado a

referir provisoriamente o grós da serra do Espinhaço á edade Siluriana, e

os itacolumitos, itabiritos e schistos unctuosos á Carabriana. E' interessante

notar que estes últimos, tanto nos caracteres' lithologicos como provavel-

mente na edade geológica, correspondem muito de perto com uma serie de

rochas largamente desenvolvida na parte oriental da America do Norte.

Se, como creio ter provado, os diamantes do Grão-Mogol só existem

no estado de sedimentos ou em deposito secundário, a sua origem deve

ser procurada na serie mais antiga, isto ó, na dos itacolumitos e schistos.

Quanto ás lavras diamantinas, estando quasi todas nos leitos dos rios ou

nos depósitos superficiaes, nada offerecem que esclareça este assumpto. Em
todo o Brazil só ha uma localidade conhecida em que os diamantes pa-

recem estar na sua matriz original : é o arraial de S. João da Chapada,

o qual, situado quatro léguas ao oeste da Diamantina, tem geralmente

o nome de S. João do líarro, referindo-se este nome ao material (barro)

em que as pedras preciosas foram ali descobertas pela primeira vez.

O arraial acha-se no cume de um largo e arredondado dorso entre dous

córregos, dos quaes um, ao sul, corre para o Rio Pardo, aííluentedo Rio

das Velhas, e o outro, ao norte, é o famoso Caethé-mirim, tributário do

Jequitinhonha. Duas minas, o Barro e o Duro, abertas nos lados oppostos

do dorso, encontram-se no centro, de modo a destruir a continuidade da

superfície, produzindo um corte d'algumas centenas de metros de compri-

mento e cerca de vinte metros de profundidade no centro, muito parecido

com os das estradas de ferro. A direcção deste corte ó proximamente

N.— S., e o material, com excepção d'alguns palmos de terra vermelha

em cima, é um barro unctuoso de cores variadas, e evidentemente de-

rivado da decomposição de camadas de schisto.

Na entrada da mina de Barro encontram-se camadas de itacolumilo,

cuja direcção é N. 5" O. e a inclinação 40" L. Esta rocha acha-se muito

decomposta, mas conserva-se ainda bastante dura para ler-se em pé, e n'ella

abriu-se um canal que serve de esgoto á mina. As rochas estão de tal

modo decompostas na mina propriamente dita que o barro escorrega cons-

tantemente pelas paredes, sendo mesmo impossível obter um logar em que

se possa ter certeza de que o material se acha m sita. A deslocação, porém,

é, quando muito, d'alguns palmos ou metros. As camadas de schisto de



128 ARCIIIVOS DO MUSEU NACIONAL

que provém o barro são inferiores ás di' itacolumito acima mencionadas,

e parecem ter inlercallados com ellas leitos íinos da mesma rocha.

Na occasião da minha visita, os traballios tinham sido suspensos por

alguns mezes, e, devido ao escorregamento do barro molle das paredes,

não me foi possivel ver o barro diamanlifero no seu logar primitivo. Um
preto intelligente, que trabalhara muitos annos na mina e disse conhecer

perfeitamente o material, examinou cuidadosamente commigo ambas as minas,

mas não conseguiu achar sinão duas massas de cerca de um metro cubico,

que me assegurou serem o barro diamanlifero legitimo. Ambas as massas

tinham sido deslocadas, porém era evidente que o movimento fora pequeno

e que os materiaes dentro das massas nunca tinham sido perturbados.

No tempo de que podia dispor, faltaram-me os meios para verificar a

identificação do meu informante
;
porém, como ver-se-ha adiante, ha uma

outra evidencia que confirma a sua asserção de serem estas massas o

barro dianuuitifero. Ambas eram difíerentes da rocha predominante da

miiía, e foram as únicas da sua qualidade encontradas á vista.

Uma das m.assas, que elle disse ser diamantifera, porém mais pobre

do que a outra, é lun barro de côr preta azulada, facilmente reduzido

pela leve pressão dos dedos a um pó impalpável sem grãos duros. Que-

brando as partes mais duras, vé-se que consistem em leitos alternados e

muito delgados de argilla branca, semelhante em aspecto ao kaolin, e

d'uma substancia preta que dá còr á massa. A parte preta é inteiramente

solúvel nos ácidos e consiste em oxydo de ferro. A outra massa consta em
grande parte de (juartzo de veeiro partido em pequenos fragmentos an-

gulares, os quaes, porém, retém ainda o seu logar, sendo as fracturas en-

chidas com delgadas e brilhantes laminas de ferro specular, que também

se estende um pouco no barro adherente. Este ultimo é uma matéria ter-

rosa sem estructura e matizada de vermelho e amarello, formando uma
zona d'alg(His centímetros de espessura a um lado do (juartzo. Adheren-

te a este barro de um lado e ao ({uartzo do outro, existe um barro de

qualidade diííerente, tendo a estructura schistosa e uma côr vermelha mais

brilhante. Este é evidentemente um schisto decomposto. Os materiaes d'esta

massa ainda conservam o logar e disposição primitiva, e acho que não pôde

haver duvida de que a massa é um fragmento deslocado de um veeiro com-
posto de quartzo e de algum outro material contendo uma parte da rocha atra-

vessada pelo veeiro. Que este é realmente o barro diamantifero, parece con-

firmado pelo facto de que os montes de cascalho lavado, junto ao lavadouro,

consistem quasi exclusivamente em fragmentos angulares de quartzo de veei-
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ro com ferro specular. Sendo fácil regeitar o quartzo junctamente com o

outro material improductivo, elle não teria sido lavado, se os diamantes não

fossem encontrados em connexão intima com elle.

As formações ou mineraes que acompanham o diamante em São João,

segundo as minhas observações e as informações que obtive, são muito

poucas. Na bateia de um mineiro que estava lavando arêas já lavadas, vi

apenas ferro specular, e pequenos octaedros de "martito (pedras de SanfAnna)

com duas pequenas palhetas de ouro. Fui informado que estas são as únicas

formações, e que o ouro é excessivamente raro ; mas líeusser e Claraz dizem

que as formações são as mesmas que as das lavras superficiaes (serviços do

campo) das vizinhanças, e consistem em rutilo, anataz, distheno, amphi-

bolio (?) e varias formas de ferro.

A julgar por uma partida de 50 a 100 pedras que vi, proveniente de

São João, os diamantes ali encontrados são muito uniformes em tamanho,

cor e forma. N'essa partida eram. todos dodecaedros de quinas agudas pe-

zando de 6 a 8 grãos, e de cor esverdeada. Disseram-me que as pedras de

São João, sempre são assim uniformes, sendo facilmente reconhecidas pelos

entendedores, como o são as de qualquer outra localidade bem conhecida.

Assemelham-se muito com as do Caethé-mirim, que corre ao pé da mina

no lado do norte.

Heusser e Claraz são de opinião que os diamantes provêm do schisto

que elles chamam hornblendico. Porém, pelo que fica acima exposto, pa-

rece que provêm antes de veleiros que atravessam o schisto e se confor-

mam provavelmente mais ou menos com a disposição das camadas d'este.

Quanto a este ultimo facto, todavia, a única observação que pude fazer

foi que os trabalhos têm seguido a linha da direcção das camadas. O
Sr. Rose, mineiro inglez de muita pratica e que foi por muitos annos o

engenheiro da mina do Duro, informou-me que os vários corpos diaman-

tiferos correm em zonas inclinando-se a leste com um angulo entre 35"

e 40% correspondendo assim á inclinação das camadas de schisto. Disse

mais, que elles lhe fazem lembrar os veleiros de Cornuailles, na Inglaterra,

e que a parede de baixo (foot wall) era distincta, não se tendo porém

encontrado a de cima (hanging wall) ; d'ahi póde-se julgar que o Sr. Rose

não reconheceu como rocha o barro decomposto acima dos corpos diaman-

tiferos. Disse ainda, finalmente, que raras vezes se tem encontrado dia-

mantes no próprio quartzo.

N'uma amostra de barro que tirei do veleiro de quartzo, separam-se

pela lavagem n'agua uma parte argillosa, rica em ferro e contendo um
V. IV—33
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pouco de cal, e uma parte arenosa que constilue mais da metade da subs-

tancia. Esta arêa é em parte preta, e sob o microscópio mostra uma porção

de prismas transparentes muito pequenos, que apresentam uma ligeira co-

loração esverdeada (j[uandoos atravessam a luz. O resto é uma área quartzosa

muito íina.

Este material foi examinado pelo professor J. W. Mallet, distincto mi-

neralogista da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o qual teve a

bondade de fornecer-me a seguinte nota : « No material do veleiro de São João,

achei fragmentos espcdaçados de quartzo mais ou menos cimentados pelo ferro

hydratado e uma porção grande de argilla ferruginosa, alguns fragmentos d'um

silicato preto crystallino,que, dando a reacção ao acido bórico, é indubitavel-

mente turmalina, e, finalmente, alguns fragmentos d'um outro silicato ferru-

ginoso. O todo me faz lembrar os restos da decomposição de um veleiro gra-

nítico, se isto é possível na região em questão, mas como material tão alterado,

tanto chimica como meclianicamente, que me parece duvidoso terem os

diamantes formado parte da substancia original. Umas pequenas depressões,

apparentemente cubicas, suggerem a idéa d'uma origem pyritosa. »

Crystaes microscópicos de turmalina (?) semelhantes são mencionados

pelo Sr. G. Rose na nota que acompanha a memoria dos Srs. Heusser e

Claraz, sobre uma amostra de barro contendo ferro specular e iim diamante

trazido de São João por estes senhores. Essa nota vem confirmar a informação

que tive de ser a massa vista por mim a verdadeira matriz do diamante.

O Sr. Rose descreveu também um barro schistoso com quartzo e os crystaes

prismáticos, mas sem crystaes de ferro, o ([ual corresponde em caracter

com o barro vermelho adherente á massa do veleiro e quesupponho ser a rocha

atravessada pelo veleiro (country rock).

As minas de São João foram também visitadas por Rurton (1), que teve

a vantagem de vel-as em trabalho e em companhia do descobridor e pro-

prietário do Duro, o tenente-»;oronel Felisberto Ferreira Rrant. Elle descreve

três corpos diamantiferos, dous dos quaes parecem corresponder aos exami-

nados por mim. « O mais rico é o corpo n. 3, ou o mais alto. Através

do grés ferruginoso (borra) e da matéria branca feldspalhica, correm di({ues

e linhas de crystal de rocha fragmentário, ás vezes fibroso como o arago-

nito e muitas vezes finamente pulverizado. Grandes pedaços de ferro spe-

cular e delgados stractos de quartzo, amarello c pardo n;i juncçào, atra-

vessam a argilla. Os característicos d'este corpo, são : uma argilla mais

(1) Exploration of lhe higlilands oí llie Brazil, V II, p. 129.
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secca, silica, um traço de cobre (?), de cimeiílo de ferro e de ganga eiu

pequenos pedaços. Quando o ferro specular se aclia em pedaços grandes

e abundantes, a rocha 6 rica em pedras preciosas. Mais abaixo encontra-

mos o corpo segundo ou médio. Âhi a taua (argilla feldspathica), é concreta

e arenosa, matizada com marne azulado, lamacento e gordo, que deixa

sobre os dedos um traço unctuoso cor de aço. Dá também uma argilla

cor de azeitona escura, mais dura que o resto. Como os outros, este corpo

tem consistência in situ, mas depois de tirado e secco cáe em pedaços. O

tenente-coronel Brant deu-me um fragmento de barro duro extraliido d'este

corpo, com uma granulação grossa e avermelhada pelo oxido de ferro,

mostrando um pequeno diamante enterrado n'elle.

»

Comquanto pareça provável que a rocha decomposta do veleiro que exa-

minei seja a verdadeira matriz do diamante, a questão não pôde ser conside-

rada definitivamente resolvida, pois ainda falta a extracção immediata das

pedras preciosas d'este material por um observador scientifico competente.

Esta prova, porém, é de menor importância nas questões relativas á

posição geológica do diamante do que nas que se referem ao seu modo

de origem, estando estas apparentemente tão longe de solução como antes.

O facto de se achar o diamante em São João na sua matriz original, qual-

quer que ella seja, está, segundo creio, fora de duvida. As duas minas têm

penetrado profundamente na rocha decomposta, muito abaixo dos limites de

qualquer acção mechanica na superfície, e,conforme é testemunho geral, foram

extremamente ricas até o fundo, havendo probabilidade de continuarem a ser

mais para baixo. E' certo que o ultimo proprietário gastou uma quantia

avultada para aprofundar a mina do Barro eteve muito pouco resultado; mas

elle me assegurou que esse trabalho pôde dar bom resultado e que, não o

tendo abandonado, suspendeu-o por motivos inteiramente independentes da

riqueza do deposito.

Não se tem aberto em outros togares minas semelhantes ás de São João,

mas é possível que hajam muitas ainda por descobrir. As mais semelhantes

estão no material chamado sopa, algumas milhas ao sul de São João, nas

visinhanças de Guinda. Este material, onde eu o examinei, consiste

em uma mistura de arêa e cascalho, jazendo sobre camadas inclinadas de

schistos unctuosos decompostos, e coberto de aréas e cascalhos modernos,

dos quaes diífere bastante em aspecto. Parece que elle provém da de-

composição de um conglomerado antigo, e é provavelmente um resto das in-

feriores e grosseiras camadas do grés que se apresenta nas montanhas
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iramediatamenlf a oeste. A semelhança (l'eslas minas com as do barro é

mais apparonte do que real.

E' evidente que o diamante pôde ser encontrado no estado de seixo trans-

portado em qualquer rocha mais moderna do que a sua matriz e derivada

da destruição da serie rochosa a que esta pertence. Já indiquei a evidencia

que me faz crer que elle assim se apresenta no grés do Grão Mogol.

Acha-se também em muitos togares do valle de S. Francisco,, nos rios que

correm através do grés mais moderno do que o da serra e provavel-

mente de edade paleozóica, e a distancias consideráveis de qualquer

affloramento conhecido das rochas metamorphicas. Em um d'estes logares, no

arraial do Jequi tahy, perto da barra do Rio das Velhas, o rio Jequitahy é

margeado por um conglomerado que tem fornecido os seixos e provavelmente

os diamantes aos depósitos mais modernos do leito do rio onde actualmente se

encontram. .\'uma memoria recente (1^ sobre a região diamantifera do Paraná,

apresentei as rasões que tenho para crer que n'aquella provinciaos diamantes

foram extrahidos da mesma maneira de um grés da edade devoniana.

(1) Proceeilings of llie American Plúiosoplncal Socieiy, Philadelpliia, ISIP, p. 2.-)l. Archivo. de
Museu Nacional, vol. Ill p. 80. Rir. de Janeiro, 1870.
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N'esta curta nota vamos resumir algumas observações que temos feito re-

lativamente á rapidez e á natureza das alterações por que passa o tecido ósseo

segundo as condições de meio, assaz variáveis, em que foram conservados os cra-

neos e as outras partes do esqueleto. Não se pôde deixar de reconhecer a im-

portância e o valor d'estas observações, quando se sabe que, na mór parte dos

casos, o estado mais ou menos adiantado da decomposição dos ossos constitue

o principal elemento de apreciação para se julgar approximativamente da an-

tiguidade de uma jazida. A anlhropologia vai ahi buscar a base dos seus cál-

culos e inducções ; e a medicina legal, a quem cabe achar a solução, ás vezes

difficil, de certos problemas que exigem o prévio conhecimento da data de

uma inhumacão, deve também achar interesse n'estas observações.

As condições do meio, em que se podem encontrar os ossos são muito va-

riáveis : ellas variam com a constituição do terreno, sua humidade, sua porosi-

dade, e a espessura das camadas sobrepostas ao esqueleto ; ellas variam ainda

com o contacto mais ou menos directo dos ossos com a terra ambiente; com o

curso livre do ar no jazigo, com a introducção de filamentos de raizes até o lo-

voL. IV—34
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gar em que se acha depositado o esqueleto e provavelmente também com o

grau médio de temperatura d'esse logar.

Nos terrenos em cuja constituição entram normal ou accidentalmente ma-

térias ferruginosas, opera-se no decurso deumperiodo de tempo que não pôde

ser determinado, uma verdadeira infiltração ferruginosa do osso e essa impre-

gnação metallica, algumas vezes limitada ás camadas mais superficiaes, chega

em outros casos a invadir toda a espessura do osso.

D'esta espécie de alteração temos um exemplo muito frisante nos craneos

encontrados por Lund nas cavernas da Lagoa Santa, e em um craneo, proce-

dente do Pará, que faz parte das collecções do Museu Nacional do Rio de Ja-

neiro.

O craneo da Lagoa Santa, que faz também parte d'estas collecções tem

uma coloração geral de ferrugem, intercalada de grandes placas negras de

forma irregular. Examinando-se n'esse craneo algumas superfícies de fractura

recente, como, por exemplo, a da arcada zygomatica, vê-se que a impregnação

metallica, revelando-se pela coloração da ferrugem, não chegou a invadir toda

a espessura do osso em alguns pontos do craneo. Assim também o som metal-

lico que dá a percussão não é idêntico para todos os pontos, o que indica que

o grau de impregnação da matéria ferruginosa é differente segundo certos zonas

do craneo. O peso relativamente grande doeste craneo, comparado com outros

de volume approximado e cujos ossos não tem maior espessura, explica-se per-

feitamente pela presença n'elle de uma matéria extranha de natureza metal-

lica. Apezar de desprovido da mandíbula e da perda de uma pequena porção

da arcada zygomatica, o seu peso attinge 700 grammas.

Em um fragmento de mandíbula, procedente da mesma localidade que o

craneo, a que acabamos de nos referir, a impregnação metallica é total, com-

prehendendo toda a espessura do osso. O peso d'este fragmento attinge a 60

grammas.

Ao passo que o tecido ósseo presta-se a essa lenta iníillração da matéria

metallica, como provam estes dous exemplos, os dentes, seja os do craneo, seja

os da mandíbula permanecem com a sua coloração e o seu aspecto normaes.

Esta diflerença é naturalmente a consequência da constituição laminar e da

compacidade das camadas do esmalte, que não se deixam atravessar facilmente

por matérias estranhas.

Ao lado, porém, d'estes ossos metallisados, cuja natureza fóssil é hoje in-

contestável, vamos achar um craneo de data muito mais recente, porque foi

encontrado em terrenos de alluvião, no qual a impregnação da matéria ferru-

ginosa é muito mais completa, lie ferimo-nos ao craneo procedente do Pará.
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Este craiieo encontrado na ilha de Marajó tem uma coloração de castanha ge-

neralisada e egiial em todos os pontos; a sua superfície é lisa, polida, sem ero-

sões ; e o seu peso considerável. Desprovido de mandibiila e de uma pequena

parte da arcada zygomatica, o seu peso at tinge a 850 grammas. Examinando-

se n'elle uma superfície de fractura recente, vê-se que a impregnação metal-

lica atravessou todas as camadas do osso. Por uma analyse chimica feita pelo

Sr. Dr. Th. Peckolt, a meu pedido, reconheceu-se que, ao menos para um pe-

queno fragmento da arcada zygomatica, a quantidade de oxydode ferro attinge

a 10,447 por 100. Trata-se, portanto, de um craneo completamente metalli-

sado.

A metallisação dos ossos é, já se vê, uma alteração que se encontra algu-

mas vezes, posto que raramente e que depende das condições especiaes do meio

em que foram conservados os mesmos ossos. Essa alteração, porém, embora

exija, para eflectuar-se n'um grau mais ou menos adiantado, um periodo de

tempo mais ou menos longo, não pôde todavia servir de criterium seguro para

a determinação da antiguidade. Um craneo relativamente recente, como o de

Marajó, pôde apresentar um grau de metallisação muito mais adiantado do que

um craneo de data assaz remota, como o craneo da Lagoa Santa. As condições

especiaes da jazida podem contribuir para apressar ou retardar a impregnação,

e as inducções baseadas sobre o grau d'essa alteração perdem, por isso mesmo,

muito de seu valor. Accresce ainda que, apezard'essa impregnação, ou melhor^

por eíTeito d'essa mesma impregnação, os ossos se conservam e resistem por muito

mais tempo aos agentes decomponentes telluricos e atmosphericos ; de sorte

que um craneo muito antigo metallisado pôde apresentar um grau de conser-

vação, que não tenha um craneo moderno não metallisado.

O que parece provável, segundo outras observações que temos feito é que,

dadas mesmo as melhores condições, ainda depois de um século, a impregna-

ção metallica não tem podido atravessar senão as camadas mais externas e su-

perficiaes do osso, isso mesmo em pontos esparsos.

Assim, em alguns fragmentos de craneos, desenterrados ha apenas alguns

annos do largo do Paço, e que deveram com muitas probabilidades ter perten-

cido aos companheiros de Duclerc, mortos em 1710, quando os francezes ata-

caram a cidade do Rio de Janeiro, encontra-se uma infiltração incipiente de

manganez, limitada em alguns pontos a pequenas porções da lamina externa

dos ossos parietaes.

Se é verdade, como deixamos dito, que a impregnação metallica contri-

bue muito para a boa conservação dos ossos, não é menos verdade, por outro

lado, que os terrenos porosos, contendo grande quantidade de matéria calca-
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rea, favorecem e apressam notavelmente a decomposição dos ossos. Esta nossa

supposição é baseada no estado em que tem sido encontrados os ossos humanos
desenterrados dos sambaquis.

Como se sabe hoje, esses monticulos artificiaes, devidos á indolência dos

nossos indígenas, e que se encontram em grande numero por toda a costa do

Brasil, desde o Pará ató Santa Catharina, formaram-se lentamente pela accu-

mulação dos resíduos da alimentação dos indígenas, na qual entravam em
grande parte ostras e mariscos, que abundam nas nossas praias.

Esses monticulos artificiaes, aos quaes os indígenas conferiam muitas ve-

zes as sagradas funcções tumulares, são formados de camadas soltas, porosas,

contendo grande quantidade de matéria calcarea, e sujeitas a infiltrações repe-

tidas das aguas pluviaes.

Ora, segundo refere o professor Hartt em um trabalho ainda inédito, nas

excavações a que elle procedeu nos sambaquis de Santa Catharina, os ossos en-

contrados achavam-se em um estado tão adiantado de decomposição, que mui-

tas vezes reduziam-se a pó na occasião em que se os tocava.

Entretanto, segundo os cálculos do mesmo professor Hartt, essas forma-

ções são de data muito recente; ellas devem datar apenas da epocha do desco-

brimento da America.

Em alguns craneos d'essa procedência, que poderam ser retirados com

todo o cuidado, e que existem actualmente no Museu Nacional do Rio de Ja-

neiro, nota-se que os ossos são frágeis, de uma coloração exterior amarellada,

a lamina externa fendida em vários pontos e as lacunas do diploe muito am-

plas com o aspecto de um crivo de largas malhas.

Alterações também consideráveis e rápidas se dão nos ossos conservados

em igaçabas, quando os filamentos de raizes chegam a penetrar até a urna fu-

nerária, formando um tecido em redor do esqueleto. Assim, em um esqueleto

encontrado dentro de uma igaçaba, no interior de uma gruta natural da Guya-

na brasileira, e que foi depois transportado para o Museu Nacional, encon-

Iram-se alterações profundas e muito adiantadas do tecido ósseo, produzidas

|)elo contacto das raizes. A taboa externa da abobada do craneo apresenta-se

com erosões largas e profundas, atravessadas em muitos pontos de lado a lado

por buracos irregulares, quasi sempre redondos, por onde se insinuaram os

tllamentos das raizes. O corpo das vértebras principalmente era de uma fra-

gilidíide notável. A lamina externa dos ossos longos, sobretudo do fémur es-

foliava-se pi'la menor pn'Ssão dos dedos. As raizes tinham trançado nma rede

de malhas mui In cslroitas cm redor de todo o esqueleto, de modo a deslocar
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todas as suas peças, que ficavam soltas e irregularmente dispersas no meio do

tecido.

Esta serie de observações, que aqui deixamos rapidamente consignadas,

mostram quanto é arriscado concluir a antiguidade de uma jazida do grau de

decomposição dos ossos.

Para evitar erros, que podem ser colossaen, é preciso sobretudo attender

muito para as condições especiaes do meio em que estiveram os ossos antes de

formular uma opinião sobre a sua antiguidade provável.

Baseado n'essas observações, poderemos talvez desde já, emquanto não

coUigimos outros materiaes mais abundantes, estabelecer as seguintes con-

clusões :

1." A decomposição dos ossos eftectua-se muito rapidamente nos terrenos

calcareos, muito porosos, sujeitos a infiltrações.

2." A metallisação completa dos ossos não constitue por si só um ele-

mento seguro para se llies attribuir uma grande antiguidade.

3." O espaço de um século é apenas sufTiciente, mesmo dadas as melhores

condições do meio, para principiar o processo da metallisação.

i." A metallisação dos ossos constitue uma condição favorável para a boa

conservação d'elles.

V. i\ -35
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EXPLICAÇÃO DAS FIGURAS

INSEGTOLOGIA

EXPLICAÇÃO D4 ESTAMPA I

* *

A.—Larva em seu completo desenvolvimento.

B.—Chrysalida no 1° dia da metamorpliose da larva.

C.—Chrysalida perfeita e característica da espécie.

D.—Chrysalida 24 horas antes de romper-se, deixando ver atravez de sua

membrana vitrea as cores das azas do insecto.

E.—Borboleta, tendo a aza direita em sua posição natural e a esquerda

destacada do corpo do insecto e com as faces invertidas.

Vegetaes cujas folhas servem de alimento as larvas.

ESTAMPA 11

(Descripção do Elpidíuni Bromcliarnm)

São augmentadas 25 vezes as figuras l-i; 1)0 vezes as figuras 5 e 23-

25; 180 vezes as figuras 6-22.
V. IV—37
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Fi(j. [.— ElpliUuiii Bromeliarum, visto da face dorsal.

Fifj. 2.— O mesmo, lace ventral.

Fig. 'ò. — Fêmea; vista do lado direito depois de removida a válvula

do mesmo lado; o olho. ai anteniia anterior, aa, antenna posterior, md.

mandíbula. }nx. maxilla. pi, ps, pa, pernas, og oriíicio genital, ar. ap-

pendice caudal.

Fíg. 4. — individuo menor, visto do lado direito, //i. impressões mus-

culares.

Fíg. .5.— Impressões musculares da válvula esquerda.

Fig. ().— Fragmento de uma válvula.

Fig. 7.— Olho visto do lado direito.

Fig. 8, 9.—O mesmo visto de cima, de dous diíTerentes indivíduos.

Fig. 10.— Antenna anterior.

Fig. 11.— Antenna posterior de uma fêmea, a appendice biarticulado,

em cuja ponta se abre o canal excretorio da bexiga b.

Fig. 12. — Extremo da antenna posterior de um macho.

Fig. 13. — Mandíbula.

Fig. 14. — Maxilla.

Fig. 1.5.— Perna do primeiro par, distinguindo-se pelo gancho no

extremo no articulo basal.

Fig. IG.— Perna do segundo par.

Fig.il.— Perna do terceiro par, distinguindo-se pelo comprimento

do articulo terminal (unha).

Fig. íH. — Extremo posterior do corpo de uma lemca, face ventral.

ac. appendices caudaes. og, oriíicios genitaes.

Fig. 11). — Órgãos genitaes do lado direito de um macho, vistos da

face ventral, ac appendices caudaes. It. lamina terminal, mv. membro
viril. pd. processo digitiforme.

Fig. 20, 21.—Lamina terminal dos órgãos genitaes de outros dous machos.

Fig. 22.— Extremo posterior do corpo de um maclio, visto da face

dorsal, ac. appendices caudaes, It. laminas terminaes dos órgãos genitaes.

pd processos digitiíVjrmes.

Fig. %\. — Ovu, tirado da conchinha de uma iemea.

Fig. ti.— Larva, tirada da conchinha da sua mãe, vista do lado

dorsal, o olho. m músculos adductores.

Fi{f. 25. — Secção transversal da mesma.

Fig. 2(). — Elpc pingais Carr, copiada de Gerstaecker, Klassen und Ord-

nungen der Arlliropoden.
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ESTAMPA IV

{V Parte da Metamorphosc deauí Imecto Díptero]

Fig. 1.—Larva adulta, face ventral, augmeiítada 15 vezes.

Fig. 2.—Outra larva adulta, lace dorsal, augm. 8 vezes.

Fig. 3.—Contornos de uma larva menor, tendo dous pares de espinhos la-

teraes no segmento ajial; face dorsal, augm. 15 vezes. Yê-se o canal intes-

tinal estendendo-se por todos os segmentos.

Fig. i-1.—Secções transversaes de differentes larvas, augm. 15 vezes.

Fig 8.—Lamina anal situada entre os bordos posterior da ventosa (v) e

anterior do orifício anual (a), augm. 90 vezes.

Fig, 9.—Espinho dorsal, augm. 45 vezes.

Fig. 10.—Segmento oval de larva adulta, face dorsal, augm. 45 vezes.

Fig. 11.—Ventosa de larva adulta, vista do lado posterior; augm. 90

vezes, br branchia aerifera. gl canaes excretorios de glândulas, m pontos de in-

serção dos músculos lateraes da ventosa, m músculos do annel da ventosa.

Fig. 12.—Ventosa de larva menor, face ventral, augm. 90 vezes. Yê-se

atravez da zona transparente do disco o annel preto situado em outro plano.

Fig. 13.—Escamas que guarnecem o bordo lateral dos segmentos, sendo

A, B, C de ires differentes animaes, augm. 180 vezes.

Fig. 14.—Escamas da superfície dorsal dos segmentos, augm. 180 vezes.

Fig . 15.—Pellos das áreas cephalicas, augm. 180 vezes.

ESTA3IPA Y

(2.' Parte da Metamorphose de ani Insecto Diptero)

Fig. 1—Região bocal da larva, com as mandíbulas viradas para traz (45:1).

Fig. 2—A mesma de outra larva, com as mandíbulas viradas para diante (45:1).

Fig. 3—Bocca e partes boccaes, as mandíbulas voltadas para diante (90:1).

N'estas três figuras significa : a antenna ; alni almofadas, constituindo o ter-

ceiro par das partes boccaes; fi filetes chitinosos partindo da lingua; la lábio

anterior ou superior, do feitio de uma carapuça, munido de dous pellos sensi-
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tivos; li lingua ou hypophary.v ; md mamlibula ; inx maxilla (na fig. 3 não se

vê o gancho terminal da maxilla por acliar-sc virado para cima) pc pecas chiti-

nosas, limitando lateralmente a região boccal; st sulco transversal limitando

posteriormente a mesma região ; r primeira ventosa ; vc varas chitinosas, que

do limite posterior da região boccal se estendem aos lados da primeira ven-

tosa.

Fig. 4—Mandíbula esquerda, virada para traz, com os processos chitinosos,

nos quaes articula (90:1).

Fig. 5—Mandíbula direita, virada para diante (90:1), p pellos que nascem

junto da base da mandíbula ; t tendão de um de seus músculos.

Fig G—Maxilla esquerda, comprimida entre laminas de vidro, face dor-

sal (90:1).

Fig. 7—A mesma, face ventral (90:1), m maxillas gustativas na superfície de

uma bexiga membranosa ; p pontos mamillares, cercando parte da base da

mesma bexiga.

Fig. 8—Maxilla direita não comprimida, face ventral (90:1).

Fig. 9—Vista lateral das partes boccaes, as mandíbulas viradas para baixo

(90:1). A significação das lettras é a mesma das figs. 1-3.

Fig. 10—Orifício annal (a) de um animal, cuja lamina anual ó substituída

por dous pequenos tubérculos (t). V bordo da ultima ventosa (45:1)

Fig. 11.—Entrada do esophago da larva da fig. 9, vista do lado es-

querdo (90:). es—esophago. ac—appendice cego do mesmo.

—

aíf.—alfanges

chitinosos encerrados no mesmo appendice e procedentes de uma lamina

chitinosa [la] situada na base da lingua.

Fig. 12.—Os alfanges do lado esquerdo de outra larva maior, separadas

para mostrar os dous filetes em forma de pente fino (f. p.) escondidas

entre os alfanges em sua posição uatural (90:1).

Fig. 13.— Os alfanges e artes visinhas vistas do lado dorsal (90:1) li—
ponta da lingua. Ir—lamina chitinosa da lingua, que curvando-se para

cima forma uma espécie de collar ao redor da entrada do esophago.

—

fi—filetes procedentes da mesma lamina e estendendo-se na parede ventral

do esophago ató o limite da região boccal. alf—alfanges, procedentes da parte

superior do collar.

—

gs glândulas salivares.

Fig. W—Parte post(?rior do canal intestinal, vista pelo lado|direito (15: 1):

e estômago, i intestino, vu vaso urinário, ha bolsa annal. iNo segmento ante-

penúltimo acha-se removida a camada celhilar do estômago.

(1) V. SiohulJ, U'liiucli der verpleicliciuien anatoruie der werbcllosen Thiere 1848, pag, 02(5.
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Fig. 15.—Parte posterior do canal intestinal, vista de cima (25:1). va

extremos cegos dos vasos urinários.

Fifj. 16.—Inserção dos vasos urinários vista de cima (25:1). e estômago.

i intestino, vu vasos urinários.

Fig. 17.— Larva de 5'"'" de comprimento, mostrando a disposição dos

vasos urinários (25: 1).

Fig. 18.—Cellulas do estômago, vistas em secção transversal do mesmo

estômago (90:1). pi parede interna das cellulas, contigua á membrana intima

do estômago.

Fig. 19.—Cellulas do estômago, vistas da superfície externa (90:1)

Fig. 20.—Parte 'de um vaso urinário. (45:1)

ESTAMPA VI

(3' Parte da Metamorphose de um Insecto Diptero]

Fig. 1.— Vasos aeriferos do lado esquerdo e systema nervoso da larva

(•45:1). a àno. ga glanglios nervosos abdominaes.
j/ í/i parte do ganglio tho-

raxico situado no segmento oral. la laminas annaes. p" até p^^ pontos de in-

serção dos troncos iniciaes dos vasos aeriferos. pi pellos ao lado da pri-

meira ventosa, rbr ramo branchial dos vasos aeriferos, (este ramo divi-

de-se em dous, anterior e posterior, e estes subdividem-se em tantos ramos

secundários, quantos são as branchias; estas ramificações foram omittidas

na figura, para não complical-a). rc ramo connexivo, ligando os ramos dorsaes

de dous segmentos limitroplies. rd ramo dorsal, rs ramo superior do tronco

longitudinal, r y a ramo ventral anterior, partindo do ramo conexivo. rvp

ramo ventral posterior partindo do ramo branchial. ti troncos iniciaes dos

vasos aeriferos, sendo todos reduzidos a cordinhas imperceptíveis, com
excepção do ultimo, que é per\io, aerifero e fechado apenas no ponto

de inserção, ti tronco longitudinal, situado em cima do intestino e formado

pela união dos ramos dorsaes.

Fig 1 .1 e 1 B.—Pontos de inserção dos troncos iniciaes do segmento

annal (180:1) 1—anterior B—posterior, mostrando ainda a forma de espi-

raculo.

Fig. 2.—Extremo anterior do tronco longitudinal esquerdo com o tronco

V. IV—38
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inicial [ti] cm fónna de cordinha, quo se insere na parede dorsal do

segmento oval (45:1).

Fig. 3.—Secção transversal do quarto segmento (15:1). i intestino, ni

músculos inseridos na tampa do annel da ventosa, //i" músculos inseridos

na circumferencia do dito annel. ti troncos longitudinaes dos vasos aeriferos.

Fi(j. A.—Músculos ventraes dos segmentos quarto e quinto, acliando-se

representados no quarto segmento os músculos da ventosa e no quinto os

outros músculos ventraes, (25:1). ga ganglios abdominaes. /?-í processo

triangular do bordo anterior dos segmentos, ta tubérculos anteriores situados

na base do mesmo processo, tp tubérculos ou protuberâncias posteriores,

situados no bordo posterior dos segmentos.

Fig. 5.—Parte posterior do systema nervoso (-45:1). ga ganglios nervosos

abdominaes. /'/ lamina membranosa fixada no lado dorsal das commissuras

nervosas. // ligamentos, que da mesma lamina vão ás protuberâncias do

bordo posterior dos segmentos.

Fig. G.—Parte anterior do systema nervoso (45:1). gn ganglio abdominal.

gi ganglio infraesophageano. gs ganglio supraesophageano ou cérebro.

g-th ganglio thoraxico.

Fig 7.—Parte da área cephalica lateral direita (45:1). a antenna. r córnea

transparente, o olho.

ESTAMPA VII

(V Parte da Metamorphosede um Insecto Diptero)

Fig. 1—Larva prestes a se transformar em chrysalida, tratada com solução de

potassa cáustica, (15:1). Ve-se atravez do tegumento do larva chifres prothora-

\icos (eh) e os segmentos abdominaes (I-VIII) da chrysalida.

Fig. '2—Chrysalida vista do lado direito (5:1).

Fig. 3—Face ventral da chrysalida (15:1). a antennas. n: azas. ri chivinha

coberta pela aza, nascendo do metathorax. /'fémur das pi.Tuas aiit(M'iures. g ca-

madas do grude pelo qual a chrysalida está fixa ás pedras, li lábio inferior. U

lábio suporior. pa pernas anteriores, pi pernas intermédias, pm pal[)os maxilla-

res. PP pernas posteriores.

Fig. 4—Tegumento dorsal da chrysalida, comprimido entre laminas de vidro

(5:1). (• cabeça. /> prothorax. ms mesotliorax. mt metathorax, Í-VII[ segmentos

abdominaes.
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Fig. 5—Os iiltimos segmentos do abdómen (15:1), mostrando a composição

do ultimo segmento de dous unidos.

Fig. 6—Chrysalida vista de frente (15:1). c cabeça, cha laminas anteriores.

chi ditas intermédias, clip ditas posteriores dos chifres prothoraxicos. p prothorax.

Fig. 7—O insecto perfeito, macho (8:1).

Fig. 8—Articulo quinto do pé e unhas de uma fêmea mellisuga (90:1)

Fig. 9—As mesmas partes de uma fêmea sanguesuga (90:1)

Fig. 10.—As mesmas partes de um macho (90:1.)

Fig. 11—Extremo da tibia posterior, armada de dous esporões, de uma

fêmea sanguesuga (25:1.)

Fig 12.—Antenna de um macho (45:1.^

Fig. 13.—Cabeça de uma fêmea mellisuga, vista de cima. (15:1.)

Fíf/. 14.—Dita de uma fêmea sanguesuga, vista de frente (15:1.) íi lá-

bio inferior. Is lábio superior, md mandíbulas, mx maxillas. pm palpos ma-

xillares.

Fig. 15.—Dita de um macho, vista de frente (25:1). a articulo basal

das antennas. Himite entre os hexagonos maiores e menores dos olhos, o olhi-

nhos, ir base da tromba.

Fig. 16.—Parte do olho de uma fêmea m(íllisuga, vista do lado (180: 1.)

Fig. 11.—Parte do olho de um macho, vista de cima (180:1.)

Fig. 18.—Extremo do lábio superior (is) e do ferrão impar (f) de um
macho (90:1.)

Fig. i\).—Extremo do ferrão impar de uma fêmea sanguesuga. (90:1.)

Fig. 20.—Maxilla (mx) e palpo maxillar (pm) de um macho (90:1.)

Fig. 21.—Extremo da tromba de uma fêmea sanguesuga (90:1.) Ig lin-

guinha (?) li lábio inferior. Is lábio superior, md mandíbula, v válvulas termi-

naes do lábio inferior.

Fig. 22.—Extremo do lábio inferior de um macho, face ventral (90:1.)

Fig 23.—Os últimos segmentos do abdómen de uma fêmea tratada com

solução de potassa cáustica, vistos dia face ventral (25:1). e ultimo espiracu-

lo. rs os três receptáculos espermaticos.

Fig 24.—Os mesmos de um macho (25:1.)

Fig. 25.—Ovo (25:1.)
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